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XÉNONEMCAS

Jogos, lemas, desafios e tarefas em tempo de quarentena!

ÍNDICE
o Lema e tarefa para esta semana.
[Os mais velhos, podem ouvir as palestra
e meditações em http://clubexenon.org/emcasa]

o
o
o
o
o
o
o

Temas para os 5 desafios #03.
40 sugestões para a quarentena [com 5 novas].
+6 Bons livros.
+6 Bons filmes.
Do cancioneiro do Xénon
Algumas notícias
Soluções do Quarenténon #02

Caros sócios e famílias
Já sabem como funciona: tarefas e desafios para estes dias.
Agora também todo o material on-line:
clubexenon.org/emcasa

Há tarefas para a semana inteira! Primeiro estão os trabalhos da escola.
Pedimos aos pais que ajudem os rapazes a usar um e-mail ou telemóvel
para ir comunicando com o Clube, se concordarem.

Lema para os mais novos [X1 e X2]

CRESCER PARA DENTRO
Nos anos 30, em Madrid, um grupo de
rapazes reunia-se periodicamente na
academia DYA, com S. Josemaria. Estes
rapazes eram mais ou menos como tu:
passavam muitas horas na sala de estudo,
gostavam de fazer desporto, procuravam
crescer na sua vida de piedade, esforçavamse por ajudar em casa e faziam muitas
excursões (podes pensar nesta academia DYA
– Deus e Audácia – como o primeiro Xénon
que houve no mundo). Andavam eles nas
suas lides diárias entre a escola, a casa e a
academia, quando estala uma guerra civil
em Espanha. Em Madrid queimavam-se as
igrejas, fuzilavam-se os sacerdotes e podia se
ser preso por ser católico.
De um dia para o outro, S. Josemaria e os
rapazes tiveram que fugir e esconder-se. E
assim foram... saltando de sótão em sótão,
sempre com o coração nas mãos, passaram 5
meses num manicómio fingindo-se loucos,
até que se refugiaram no Consulado das
Honduras. Durante 6 meses viveram 6
pessoas num pequeno quarto do Consulado,
à noite quando estendiam as suas esteiras
quase não sobrava chão livre e de manhã
partilhavam uma casa de banho com várias
outras famílias de refugiados.

Que fizeram estes rapazes, encerrados em tão
pouco espaço, durante tanto tempo?
Cresciam para dentro!
Uma vez tinha nevado muito numa aldeia. S.
Josemaria ficou com pena ao ver aqueles três
palmos de neve sobre os campos e
manifestou-o a um lavrador. “Não se apure”,
respondeu este, “Isto é bom. Ainda que não se
vejam as plantas, agora crescem para
dentro.”
S. Josemaria gostou muito desta ideia, e
animava os rapazes a aproveitar esses dias
para crescer para dentro:

“A minha vida agora é tão monótona! Como
conseguirei fazer render os dons de Deus
neste forçoso descanso, nesta escuridão em
que me encontro? Não esqueças que podes
ser como os vulcões cobertos de neve, que
fazem contrastar o gelo de fora com o fogo
que lhes devora as entranhas. Por fora sim,
pode cobrir-te o gelo da monotonia, da
escuridão; exteriormente parecerás um
atado. Mas, por dentro, não deixará de te
abrasar o fogo, nem te cansarás de
compensar a carência de ação externa com
uma atividade interior muito intensa.”
E assim foi! Fizeram um horário, com hora
para levantar e hora para deitar, incluiram
tempos para rezar (S. Josemaria celebrava a
Missa diariamente, rezavam o terço em
conjunto), organizavam tertúlias e até havia
tempos para estudar! Sim, mesmo com o ano
letivo interrompido estudavam as matérias
dos seus cursos, cada um preparava
exposições sobre temas do seu interesse e
depois apresentava aos outros, e aprendiam
línguas novas (nestes dias D. Álvaro leu um
dicionário inteiro de alemão com mais de 30
mil palavras!).
Nestes dias de forçosa inatividade
também nós temos de aproveitar para
crescer para dentro. Não sabes por
onde começar?

Segue o bom exemplo dos rapazes de
DYA e principia por fazer um horário
(provavelmente até já o fizeste), não te
esqueças de prever um tempinho para
rezar, por exemplo: ouve diariamente
os 10 minutos com Jesus.
Quando foi a última vez que leste um
livro? Dizes-me que não gostas de ler?
Não acredito que não te entusiasme
uma boa históra de feiticeiros e
dragões, ou cavaleiros e princesas, ou
de piratas com perna de pau, olho de
vidro e cara de mau! Pede a alguém que
te aconselhe um bom livro.
Esta também é uma excelente altura
para ver filmes em família (o Xénon
aconselha alguns todas as semanas),
aprender uma língua nova (há métodos
mais eficientes do que ler um
dicionário...) ou para aprender a
cozinhar, fazer um vídeo, dobrar
origamis, aprender a fazer o pino ou
descortinar um enigma com a tua
família... Sim, adivinhaste, estou a citar
algumas das ideias do Xénon Em Casa
para a quarentena, porque não escolhes
algumas delas? Conselho de amigo:
quanto mais maluca a ideia mais fixe!

DESAFIOS DA SEMANA #03
01 QUARENTÉNON!
Durante o período de quarentena devido ao novo vírus, o Clube Xénon desafia os seus sócios sócios
a encontrar uma explicação para um facto caricato, que se verificou no Clube Xénon, a 19 de
março de 2020..
O objetivo do desafio é encontrar uma explicação para o curioso acontecimento que teve lugar nas
instalações do Clube Xénon nesse mesmo ano, com recurso a perguntas de resposta ‘sim’ e ‘não’.
CHARADA
o É dia 19 de março de 2020. Há já mais de uma semana que o país está em casa de
quarentena. Aproveitando a ausência de atividades, os monitores do Clube Xénon
agendam uma partida de futebol três para três, para a tarde desse mesmo dia, no campo
do clube.
o Durante esse jogo de futebol, um monitor especialmente desajeitado manda a bola para o
telhado do pavilhão. Como a bola ficou lá presa, e sob a chacota dos outros jogadores, o
monitor desajeitado lá sobe o poste de iluminação para ir em busca da bola perdida.
o É, então, que o monitor desajeitado se depara com um facto curioso. No telhado do
pavilhão, encontra a parte de fora de uma das bolas de futebol do Clube Xénon, cortada
em duas metades, sem a câmara de ar lá dentro. As duas metades da bola estão sujas de
terra.
REGRAS
o Até às 15:00 do dia 29 de março de 2020, domingo, todos aqueles que queiram participar
na atividade devem pedir ao Tozé que os ponha no grupo de Whatsapp [932860919].
o Todos os dias, a começar no dia 29 de março de 2020, desde as 15:00 até às 22:00, cada
participante deve enviar três perguntas de resposta ‘sim’ ou ‘não’ para o grupo de
Whatsapp do ponto anterior. As perguntas serão visíveis por todos os participantes e
devem ser feitas por forma a encontrar uma história capaz de enquadrar todos os factos

narrados acima. Pede-se que as três perguntas sejam
enviadas em três mensagens distintas e que o
grupo seja utilizado apenas para enviar
perguntas.
o Até às 23:00 de cada dia, o Tozé enviará as
respostas a todas as perguntas colocadas
no grupo. Mais uma vez, as respostas
serão visíveis por todos os participantes.
O Tozé reserva-se o direito de, quando
necessário, responder às perguntas de
resposta ‘sim’ ou ‘não’ com respostas que
não sejam nem ‘sim’ nem ‘não’.
o O Tozé atribuirá classificações às perguntas
feitas pelos participantes. Concederá três
pontos às perguntas cujas respostas
proporcionem informações extraordinariamente
relevantes para desvendar o caso, dois pontos às
perguntas cujas respostas proporcionem informações
relevantes para desvendar o caso e um ponto a todas as restantes perguntas. As
pontuações vão sendo atualizadas todos os dias e enviadas para o mesmo grupo de
Whatsapp.
o Em cada dia, se um participante achar que está na posse de uma história que explica
todos os acontecimentos narrados acima, deve enviá-la, até às 22:00, por Whatsapp, para o
número do Tozé, 932860919. Se a história contada estiver de acordo com a versão real dos
factos, esse participante recebe 5 pontos e a atividade termina. Senão, o Tozé dir-lhe-á o
que ficou por explicar e a atividade prossegue. Nesse dia, esse participante não poderá
enviar perguntas.
o Se, no mesmo dia, forem apresentadas várias histórias que estejam de acordo com a
versão real dos factos, as histórias serão seriadas de acordo com o seu grau de precisão.
Então, a primeira receberá 5 pontos, a segunda receberá 4 pontos, e assim por diante.

o Se até ao dia 4 de abril de 2020, sábado, a atividade ainda não tiver terminado, os
participantes terão de enviar a sua história até às 15:00 desse mesmo dia. Também nesse
caso, as histórias serão seriadas de acordo com o seu grau de precisão. Então, a primeira
receberá 5 pontos, a segunda receberá 4 pontos, e assim por diante.
o O vencedor da atividade é aquele que tiver mais pontos quando esta terminar.
PRÉMIO
o O vencedor receberá um prémio chorudíssimo em guloseimas, que será entregue
diretamente no domicílio, com direito a uma foto para o Insta do Clube Xénon.
OBSERVAÇÕES
o Se houver irmãos ou famílias a participar nesta atividade, terão obrigatoriamente de
participar em equipa. Como qualquer outro participante, terão o direito de fazer 3
perguntas por dia.
o Os casos omissos serão resolvidos pelo Tozé.

02 Escrever uma CARTA para o
Xénon!
Pega num papel e numa caneta. Começa por
escrever “Casa” e a data. Depois continuas
com “Caro Xénon”... Já começaste a escrever
uma carta! Não precisas de ir ao correio. Tira
uma fotografia à carta e envia para o mail do
clube ou para algum dos monitores. Quando
regressarmos à vida normal, podes trazer as
cartas para o Xénon em papel. Para este
desafio podes pedir ajuda a alguém.
Tema da semana #03
O que vais fazer quando
a quarentena terminar.

03 Fazer um FILME!
Este desafio é ao mesmo tempo um concurso.
Junta todas as pessoas da família e pensem
num pequeno filme, com 1 minuto no
máximo, que possam filmar com o telemóvel.
O vídeo mais engraçado vai receber um
prémio.
Tema da semana #03 [mesmo tema]
Fazer um anúncio para um shampoo da
marca Cabelos de Anjo!

04 Aceitar o desafio SURPRESA.
Este é pessoal mas podes pedir ao pai ou à
mãe que te avaliem. Todas as semanas te
deixamos um desafio para melhorares como
pessoa.
Desafio surpresa da semana #03
Todos os dias, faz uma das tarefas da
casa que não és tu a fazer. Adianta-te
aos outros e faz em vez deles, sem pedir
nada em troca.

05 TELEFONAR ao precetor!
Para que ele puxe por ti e te ajude a
aproveitar bem estes dias.
O telefone do teu preceptor está aqui:
Pedro Viana 915065673, John 925242329,
Gonçalo 961078645, Topê 969816247,
Tozé 932860919, Nuno Borges
913299555, Nuno Atalho 961201605,
Pedro Raposo 910931363. Se algum não
puder atender devolverá a chamada
assim que conseguir (como vais ligar do
telefone dos pais, se não atender envia
uma mensagem a dizer que eras tu!).
Aceitas todos os desafios?
Coragem!

QUARENTA IDEIAS PARA A QUARENTENA
[a amarelo estão as ideias novas]

+35 IDEIAS
5 CONCURSOS CULTURAIS
ORGANIZADOS PELO XÉNON
01 Concurso de contos.
02 Concurso de poemas.
03 Mini-filmes em família.
04 Concurso de debates.
05 Escrever uma história em
conjunto.
[se te quiseres inscrever em algum destes
concursos vai ao site do clube, nós
enviamos o regulamento depois da
inscrição]
www.clubexenon.org/emcasa

06 Fazer um horário.
Com tanto tempo em casa precisas de te organizar
bem. Pensa em todas as coisas que queres fazer e
faz um horário onde estejam aquelas que precisas
de fazer todos os dias. Se fizeres sempre o que mais
te apetece em cada momento vais perder a
oportunidade para fazer coisas novas.
07 Preparar já a Semana Santa.
No dia 5 é Domingo de Ramos, começa a Semana
Santa: a semana mais importante do ano para os
cristãos. Celebramos a instituição da Eucaristía, a
Paixão de Jesus e a Sua Ressurreição. Podes
preparar-te para esses dias rezando um pouco mais
e agradecendo a Jesus por ter nascido e morrido
por nós.
08 Escrever cartas.
Algumas vez recebeste uma carta? Um texto escrito
de propósito para ti, onde os teus amigos contam
histórias e dão notícias sobre o que têm feito? É um
bom modo de mostrar a nossa amizade. E é muito
fácil: papel, caneta e um envelope.
09 Aprender a cozinhar.
Começa por fazer um bolo! Ou alguma coisa que te
esteja a apetecer agora e que seja fácil. Olha aqui
tantas coisas boas:
https://www.teleculinaria.pt/receitas/rapidas/doces
-e-sobremesas-rapidas/

10 Aprender a fazer arranjos em casa.
Começa por alguma destas coisas: mudar lâmpadas,
arranjar autoclismos, pendurar um quadro... Podes
procurar na internet como se faz.
11 Conversar.
Vais passar mais tempo em casa. Por isso não
estejas sempre à frente de um ecran: vai ter com as
pessoas e fala com elas! Pergunta coisas. Achas que
conheces bem todas as pessoas em tua casa?
12 Aprende a fazer nós de gravata.
Um já sabes fazer. Mas há vários para diferentes
gostos: https://www.tieknot.com/no-degravata.html
Não te esganes!

13 Ler um livro.
Mais à frente vais encontrar uma lista com livros
bons para a tua idade. Se já leste todos é porque
tens bons hábitos de leitura. Basta continuar.
14 Aprender malabarismo.
Aqui vai um vídeo a explicar (mais um brasileiro!):
https://www.youtube.com/watch?v=9pi9ZctiGu0.
15 10 minutos com Jesus.
Aproveita estes dias para fazer oração com estas
meditações em português. Não te esqueças que
estamos na Quaresma:
https://10minutoscomjesus.org

16 Aprender a tocar um instrumento.
De certeza que há uma viola, uns ferrinhos ou uma
flauta aí em casa. Pensa numa música que gostes e
procura no google “como tocar mãe querida na
guitarra”. Ou outra qualquer vá!

17 Aprender Origami.
Aquelas figuras que se fazem em papel. Neste site
podes aprender tudo:
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazerorigamis-divertidos-e-faceis/.
18 Cria hábitos de poupança.
Tomar duche mais rápido ou desligar as luzes. Vais
estar muito tempo em casa mas podes aprender a
gastar menos. Escolhe 2 ou 3 coisas para mudar.
19 Telefonar aos amigos e à família.
Agora que não podes estar com muitas pessoas,
porque não lhes ligas? Pois, não sabes o que dizer,
ligar para quê... Para saber como estão, e contar
alguma coisa dos teus dias em casa. Também podes
dar-lhes ideias de coisas para fazer. Não podes é
ficar muito tempo sem falar com os teus amigos.
20 Aprender a coser um botão!
O que mais faltava era que não fosses capaz de
coser o botão das calças ou da camisa. Tenta lá!
21 Convidar um amigo para o Xénon.
Podes falar aos teus amigos do Xénon e convidá-los
para vir cá quando acabar a quarentena.
Mostra-lhes os cadernos do Xénon em Casa, o
cancioneiro, o site do clube ou o instagram.
22 Aprender a passar a ferro uma camisa!
Este não tem link de instruções. Arranja-te!

23 Aprende a descascar fruta com talheres!
Aquele clássico dos retiros em toda a gente tira
uma banana porque é a única que conseguem
descascar.
24 Aprender uma lingua nova.
Com o Duolingo é fácil e desafiante:
https://www.duolingo.com/.
25 Prepara o serão em família.
Pensa em alguma coisa para apresentar hoje aos
pais e irmãos depois do jantar: uma magia, uma
música, contar uma história, apresentar um trabalho
da escola. Podes desafiar os teus irmãos a fazer o
mesmo e ficam com um serão espetacular.
26 Rezar um bocadinho mais.
Que orações rezas todos os dias? Talvez uma ou três
ou nenhuma... Pensa se é altura para aumentar o
tempo que dedicas a Jesus. Podes rezar o terço
todos os dias, ou ler um pouco do Evangelho, ou
rezar mais vezes ao teu Anjo da Guarda.
27 Escrever ao Papa!
Os correios continuam a funcionar. Talvez queiras
escrever ao Papa Francisco para lhe dizer que rezas
por ele e pelas suas intenções. Diz-lhe como tens
vivido a tua Fé nesta quarentena. Sua Santidade
Papa Francisco, Palácio Apostólico, 00120 Cidade do
Vaticano.

28 Toilet paper challenge!
Já viste vídeos de alguém a dar toques com um rolo
de papel higiénico? É o novo desafio viral da
internet. Também podes tentar. Os toques contam
para os concursos da escola de futebol do Xénon!
https://blogvisaodemercado.pt/2020/03/videohachim-mastour-a-dar-espectaculo-no-desafio-dopapel-higienico/?fbclid=IwAR0G_h4WlgriZB78dVkw_eUl7gua3K_i3n1AmQom_HP1J6oDgS
CMCJzUZU
29 24h sem falar do vírus!
Temos que ser otimistas e falar de coisas boas e
interessantes. Se estivermos sempre a pensar neste
vírus entramos em parafuso.
30 Ver um bom filme.
Mais à frente está uma lista com alguns filmes bons.
Todas as semanas sugerimos alguns.
31 Exercício.
Não deixes de fazer desporto. Se não puderes sair
de casa, pelo menos faz uns exercícios todos os
dias: flexões, abdominais, saltar à corda, etc.
32 Arrumações e limpezas.
Aproveita para fazer algumas arrumações de fundo,
há tanto tempo.
33 Faz música.
Nunca quiseste ser DJ? Descarrega este programa e
começa a misturar sons. Demora algum tempo, mas
vais ver que não é difícil fazer o sucesso do próximo
verão: https://www.virtualdj.com/
34 Aprender a desenhar ou a pintar.
Há imensos sites na net que te ajudam. Este por
exemplo: https://pt.wikihow.com/Aprender-aDesenhar.

35 Canta uma música do Xénon à varanda!
Prémio para quem conseguir pôr os vizinhos a gritar
por rum ou pela Cola C!
36 Visita um museu a partir de casa.
Há muitas visitas virtuais:
Pinacoteca di Brera - Milão
https://pinacotecabrera.org/,
Galleria degli Uffizi - Florença
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali,
Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivatican
i/it/collezioni/catalogo-online.html,
Museo Archeologico - Atenas
https://www.namuseum.gr/en/collections/,
Prado - Madrid
https://www.museodelprado.es/en/thecollection/art-works,
Louvre – Paris
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne,
British Museum - Londres
https://www.britishmuseum.org/collection,
Metropolitan Museum - Nova York
https://artsandculture.google.com/explore,
Hermitage – São Petersburgo
https://bit.ly/3cJHdnj,
National Gallery of art - Washington
https://www.nga.gov/index.html.
37 Aprende a fazer o pino!
Não há habilidade mais útil numa festa.
38 Aviões de papel.
Parece coisa de crianças, mas tem toda uma ciência!
Vê este vídeo e faz uma prova em família:
https://thekidshouldseethis.com/post/paperairplane-guy-how-to-fold-five-paper-stunt-planes

39 Passar a gostar de música clássica!
A Filarmónica de Berlim disponibilizou
gratuitamente para todo o público o Digital
Concert Hall por um período indeterminado. Com
concertos absolutamente extraordinários. Para
quem quiser e gostar de música clássica basta
seguir as instruções: https://www.berlinerphilharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/d
igital-concert-hall/

40
Faz o que os outros
quiserem fazer.
Não podes fazer sempre os teus planos.
Para tornar a vida mais agradável aos
teus pais e irmãos, aceita as sugestões de
jogos e tarefas que eles fizerem, mesmo
que te apeteça mais fazer as tuas. E com
boa cara.
EXTRA
Vê os vídeos dos monitores do Xénon.
www.clubexenon.org/emcasa

+6 BONS LIVROS

escravo fugitivo, encontrando uma família envolvida
numa vendeta, dois vigaristas fingindo ser da realeza e a
tia de Tom Sawyer que o confunde com o própioTom.

Beau Geste – P. C. Wren

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Aventuras-deHuckleberry-Finn-Mark-Twain/a1263747

Legionários franceses encontram uma das suas fortalezas
do Norte de África defendida por homens mortos. Quem
poderia ter feito isso? Um flashback desvenda o mistério
dos três irmãos ingleses Geste. Um clássico de aventura e
fraternidade.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/mp851012/Beau-Geste

As Minas de Salomão – Rider Haggard
Seguindo um mapa misterioso de fiabilidade duvidosa,
um pequeno grupo de homens, liderado pelo aventureiro
e caçador de fortunas inglês Allan Quartermain, caminha
para o sul da África em busca de um amigo perdido e um
tesouro perdido - as lendárias minas do rei Salomão.
Vertido para língua portuguesa por Eça de Queiroz, em
1891, este romance de Rider Haggard tornou-se, de algum
modo, um clássico da nossa literatura.

Saga Geronimo Stilton – Geronimo Stilton
Geronimo Stilton é natural da Ilha dos Ratos, cuja capital
é Ratázia. Mas Geronimo não é um ratinho comum, há
vinte anos que dirige o jornal mais famoso na Ilha Dos
Ratos: O Diário dos Roedores, onde seus esforços lhe
renderam o “Prémio Ratitzer” pelo furo jornalístico "O
Mistério do Tesouro Desaparecido". Geronimo Stilton é
um rato medricas, com grande coração. Ele e a sua
família, a irmã Tea, o sobrinho Benjamin, o primo/melhor
amigo Esparrela, vão em grandes aventuras, pelo mundo
dos ratos. Nos tempos livres, Stilton colecciona cascas
antigas de parmesão do século XVIII, joga golfe e, acima
de tudo, adora contar histórias ao seu sobrinho preferido,
Benjamim.
[Especialmente recomendado para rapazes do 1º ao 6º ano.]

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Minas-de-SalomaoEca-de-Queiroz/a7213228

A Ilha do Tesouro – Robert Louis Stevenson
"A Ilha do Tesouro" é o arquétipo dos romances de
aventuras de piratas, mas foi o relato de Stevenson, com
Long John Silver de perna de pau, tricórnio na cabeça e
duas pistolas à cintura que entrou na memória colectiva e
marcou gerações de leitores.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Ilha-do-TesouroRobert-Louis-Stevenson/a336089

As Aventuras de Huckleberry Finn– Mark
Twain
Um garoto do século XIX de uma cidade do Mississippi
relata as suas aventuras enquanto viaja pelo rio com um

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/n1245448/Todos-osHerois-e-Personagens/Geronimo-Stilton/Todos-osLivros-Geronimo-Stilton

A Mulher de Branco – Wilkie Collins
Após o seu inquietante encontro com uma mulher vestida
de branco, o jovem professor Walter Hartright viaja para
Cumberland para dar aulas de desenho às irmãs Laura e
Marian. Mas os agradáveis dias em Limmeridge House
terminam com a chegada do noivo de Laura e a
reaparição da misteriosa mulher de branco com as suas
perturbadoras advertências.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Mulher-de-BrancoWilkie-Collins/a297973

+6 BONS FILMES
The Prince of Egypt
Ano: 1998; Duração: 96 min
Sinopse: Este é a história extraordinária
de dois irmãos chamados Ramsés II e
Moisés, um nascido de sangue real e
outro órfão com um passado secreto.
Crescendo como melhores amigos,
partilham um forte vínculo de juventude
de espírito livre e rivalidade saudável. Mas a verdade acabará
por colocá-los em confronto, pois um torna-se o governante
do império mais poderoso da Terra e o outro o líder escolhido
do seu povo.

Hidalgo
Ano: 2004; Duração: 120 min
Sinopse: O duro cowboy Frank Hopkins é
um cavaleiro especialista que se apresenta
no Wild West Show de Buffalo Bill. Quando o
rico Sheik Riyadh, cheio de histórias sobre o
talento de Hopkins, desafia o cowboy a
provar-se numa traiçoeira corrida de cavalos
de longa distância chamada Oceano de Fogo, Hopkins é
obrigado a obedecer. No Médio Oriente, com seu mustang
americano, ele deverá correr contra cavalos de puro sangue,
montados pelos melhores cavaleiros do mundo, com a sua
reputação - e vida - em risco..

Alita: Battle Angel
Ano: 2019; Duração: 122 min
Sinopse: Situado num mundo futurista, a
abandonada Alita é encontrada no ferrovelho de Iron City por Ido, um cybermédico compassivo que leva a ciborgue
inconsciente Alita à sua clínica. Quando
Alita acorda, não tem memória de quem
ela é, nem mostra nenhum reconhecimento do mundo em
que se encontra. Enquanto Alita aprende a navegar na sua
nova vida e pelas ruas traiçoeiras de Iron City, Ido tenta
protegê-la de um passado misterioso.

Slumdog Millionaire
Ano: 2008; Duração: 120 min
Sinopse: Enquanto Jamal Malik, de 18
anos, responde a perguntas na versão
indiana de "Quem Quer Ser Milionário",
flashbacks mostram como chegou até lá.
Parte de uma quadrilha de jovens ladrões
depois da morte de sua mãe, Jamal e seu
irmão, Salim, sobrevivem nas ruas de Mumbai. Salim
considera a vida do crime agradável, mas Jamal abre
caminho por pequenos trabalhos até conseguir um lugar no
game show.

Gladiator
Ano: 2000; Duração: 155 min
Sinopse: Situada na época romana, conta
a história de um general outrora poderoso
que é traído e forçado a tornar-se num
gladiador comum. Na escola de
gladiadores e na arena, o antigo general reescreve a sua história, mas a sua
popularidade subsequente nos combates
chama a atenção do pérfido imperador..

Infernal Affairs
Ano: 2002; Duração: 101 min
Sinopse: Sinopse: O cadete Chan Wing-Yan
é recrutado pelo superintendente da polícia
Wong para se infiltrar profundamente
como membro da sociedade criminosa da
Tríade. Na mesma turma de cadetes, o chefe
do crime Hon Sam instala o novo membro
da Tríade, Lau Kin Ming, para se tornar uma toupeira de
longo prazo para a quadrilha. Uma década depois, ambos
subiram na hierarquia sob os seus respectivos pseudónimos mas quando os dois disfarces correm o risco de ir pelos ares,
começa um jogo de vida e de morte.

CANCIONEIRO
Uma música do nosso cancioneiro para ensinares à família em cada semana.
Na próxima festa canta toda a gente!
LENDA PIRATA
(RE, LA, SOL)

Refrão

Esta é a história
De um navio pirata
Muitas abordagens fez
E roubou muito prata.
Tinha uma bandeira preta
E uma arma secreta.
Vencia toda a tormenta
E o seu lema era
Turururu….

Mas um dia por azar
Estavam todos embriagados
Tinham estado a festejar
Mais três navios afundados
Surgiu uma tempestade
Caíram todos ao mar
Estavam em dificuldades
Mesmo assim, ouvia-se bradar
Turururu….

Rum, rum, rum
Queremos rum, rum, rum
Queremos rum
Té rebentar.
(2x)

Refrão

O capitão era o fritz
Um pirata muito velho
Poucas vezes era visto
Tinha a cabeça a prémio
Pelos mares deste mundo
Ía criando riqueza
Nunca tinha ido ao fundo
Tinha alcunha de Sua Alteza
Turururu….

De manhã o temporal
Já tinha terminado
Viam-se no areal
Muitos corpos afogados
Uma garrafa boiava
Lá no imenso mar
Tinha dentro uma mensagem
Pedia p’ra se cantar
Turururu….

Refrão

NOTÍCIAS!
Algumas novidades aqui de casa e do Xénon espalhado pela cidade.
NO CLUBE

CONCURSOS

Estamos a aproveitar para fazer uma
revolução no jardim, comandados pelo
Pe. José Maria. Vê lá se reconheces esta
fotografia:

Afinal, quem ganhou o Quarenténon #01
foi a família Ganilho Santos. O Vasco e o
Pedro são verdadeiros detetives. Já
receberam o prémio em casa.

Também estamos em guerra com as
formigas! Sem o Montaditos e o
Minicampus elas estão a atacar a nossa
cozinha. Temos um plano de ataque
infalível...
Estivemos a limpar o pavilhão como não
se limpava desde 1143.
Vimos uma série do mundo StarWars: The
Mandalorian. É gira, com 8 episódios curtos
e bem filmada.

CARTAS
Esperamos as vossas cartas, por correio ou
whatsapp.

SOLUÇÃO DO QUARENTÉNON #03
Oculta no fundo do poço abre-se uma galeria secreta...
A noite estava quente e abafada. Não corria a
mais pequena brisa. Nada se movia no Campo
Grande, à exceção do coração do Sr. Manuel
Silveira Machado, que batia a mil à hora. Este
ilustre cavalheiro encontrava-se dentro do seu
automóvel, estacionado em frente ao 100
Montaditos, observando com toda a atenção o
193, Campo Grande. Sentia um misto de
excitação e de ansiedade, perante a
possibilidade de recuperar um velho tesouro
de família.

qual se acha um cofre com todas as riquezas
da ilustre família Silveira Machado.”
Mal conseguia acreditar naquilo que estava
escrito naquele bendito diário! Seria esta uma
anotação verdadeira? E, sendo verdadeira, será
que o tesouro ainda se encontrava naquele
esconderijo? A verdade é que não perdeu
muito tempo com especulações, passando
diretamente à ação.

Tudo começara umas semanas antes, quando
lhe fora comunicado que o seu avô paterno,
falecido havia pouco tempo, lhe deixara como
herança um diário. “Um diário?!”, indignou-se o
Sr. Manuel. A princípio, ficara possesso, furioso!
A sua família bem sabia como ele era ávido e
ganancioso, e viu neste acontecimento uma
desprezível afronta à sua pessoa.
Durante muito tempo, recusou-se a pegar
naquele pequeno caderno, e ponderou, até,
queimá-lo, só mesmo porque sim. Contudo, a
sua curiosidade falou mais alto. Acabou por
folhear, com um ar aparentemente
desinteressado, as páginas daquele desprezível
diário, e foi então que uma pequena anotação
captou a atenção do seu olhar:
“Oculta no fundo do poço da minha casa no
número 193 do Campo Grande, abre-se a
entrada para uma galeria secreta, no fim da

Depois de ter inspecionado, durante umas
quantas semanas, os estranhos hábitos dos
habitantes do 193, Campo Grande, descobriu
que, no mês de agosto, não se encontraria
ninguém naquela casa. Esperou por esse mês

e, quando a casa ficou finalmente vazia, após
umas breves incursões noturnas, descobriu
que, de facto, a casa possuía um poço, que se
encontrava fechado por um cadeado.
Fez todos os preparativos necessários e, por
fim, na noite do dia 12 de agosto de 2014, em
que não corria a mais pequena brisa, ali se
encontrava, estacionado diante do 100
Montaditos, pronto a invadir o 193 e a resgatar
o tesouro que, por direito, pertencia à sua
família e, de certo modo, lhe pertencia
exclusivamente a ele.
Saindo do seu automóvel, dirigiu-se àquela
residência e saltou algo desajeitadamente o
seu muro exterior – a verdade é que o Sr.
Manuel não tinha um grande cuidado com a
sua linha. Uma vez lá dentro, abriu o cadeado
do poço com um clipe e verificando, com a
lanterna do seu telemóvel, que o poço não
tinha nenhuma escada, atou uma corda no seu
interior para poder descer até lá abaixo. Tinha-a
acabado de comprar numa loja dos chineses –
a verdade é que o Sr. Manuel era bastante
avarento e não desejava gastar mais dinheiro
que o estritamente necessário com uma
simples corda.
Por precaução, fechou a entrada do poço,
desceu pela corda, e, uma vez lá no fundo,
rapidamente descobriu a entrada para uma
galeria secreta. Alumiando-a com a lanterna do
seu telemóvel, começou a percorrê-la. Fazia-o
devagarinho, com medo de descobrir que
tudo aquilo era, afinal, mentira. Porém, ao
chegar ao fim da galeria, encontrou, de facto,

uma caixa de metal pousada no chão. Não se
encontrava trancada e, ao abri-la devagarinho,
descobriu um tesouro absolutamente
invejável! Rubis, esmeraldas e safiras, ouro e
prata, pérolas e até diamantes! Os seus olhos
brilharam perante aquela visão.
Extasiado, pegou na caixa e, a correr,
tropeçando ao longo da galeria secreta, voltou
até ao fundo do poço. Prendeu a caixa à ponta
da corda que usara para subir, para depois
poder içá-la até à entrada do poço, e preparouse para subir. Contudo, e uma vez que o Sr.
Manuel não tinha grande cuidado com a sua
linha, revelou-se difícil executar aquela tarefa e,
depois de várias tentativas frustradas, a corda
acabou mesmo por se romper, fazendo com
que o Sr. Manuel caísse no chão de forma
aparatosa e algo cómica.
Contudo, a situação não era para brincadeiras!
O Sr. Manuel pegou na ponta da corda que se
rompera, olhando para ela com os olhos
arregalados. Estava em muito maus lençóis! Por
que razão não tinha abdicado de um pouco
mais do seu bendito dinheiro para comprar
uma corda um pouco mais sólida?
Amaldiçoou-se a si próprio. Em vão gritou, pois
não havia ninguém para o ouvir naquela casa.
Em vão tentou ligar a alguém que o viesse
resgatar, pois não tinha rede no fundo daquele
poço. Restou-lhe atravessar de novo a galeria,
deslocando-se para a parte menos húmida
daquele túnel. Ficou junto do seu tesouro e
dali já não saiu mais.

