
 

Fevereiro 28, 2011 

 

“Uma Quadra Só Para Ti!” 

 

Melhor quadra em Português (básico): José Pedro Carvalho, 7.ºB 

A minha agulha voa veloz 

Tenho tanto para contar, 

Apenas digo “Gosto de ti” 

Pois a linha está a acabar. 

 

Melhor quadra em Português (secundário): Ana Sofia Carvalheiras, 10.ºD 

Não quero um amanhã 

Nem penso num para sempre 

Quero um hoje 

Podes torna-lo diferente? 

 

Começo a imaginar coisas 

Impulsos do sentimento 

Espero que não leves a mal 

E… não estragues o momento. 
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Melhor quadra em Português (recorrente): Filipe Pinto, S6 

Por vezes não conseguimos falar 

Damos asas à emoção 

Pois esperamos conquistar 

Uma grande paixão. 

 

Um conselho vos vou dar 

Neste dia maravilhoso 

Aproveitem para amar  

E fazer amor gostoso. 

 

 

 

Melhor quadra em Português (profissional): Fábio Silva, 12.IG 

Dizer que te amo basta 

Tanto é o meu amor 

Que guardo para ti uma pasta 

Dentro do meu computador. 

 

 

Melhor quadra em Inglês (básico): Beatriz Moreira, 7.ºB 

Forbidden loves 

And a broken heart 

But you are perfect, 

You are a work of art. 

 



Melhor quadra em Inglês (profissional): Flávia Maria Nunes, 11.ºAS 

Thank you for all the time you give me 

And for saying, “ it’s  never enough” 

Thank you for listening as I complain 

When things become rather tough 

 

Love is the greatest in life. 

 

 

 

Melhor quadra em Espanhol (básico): Ana Margarida e Márcia Marisa, 9.B 

En todas las partes te oigo 

En todas las partes te miro 

No estás en todas las partes 

Pero te llevo conmigo. 

 

 

Melhor quadra em Francês (secundário): Tânia Marques, 11.ºF 

J’ai peur de t’aimer 

J’ai peur de te sentir 

Près de toi, je veux rester 

Et ne jamais souffrir. 

 



 

Prémio de originalidade e criatividade em Inglês (básico): Andriana, 9.ºD 

This Valentine’s to all the hearts 

That I have never known, 

To happy times that could have been 

And bonds that would have grown. 

 

 


