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10/10/2018 

Não há informação sobre este episódio. Sobre «Apanha se puderes».  

Não há informação sobre esta sessão. Sobre «Escreve se puderes».  

 

17/10/2018 

Os seus filhos cantam? então envie-nos o Áudio/vídeo para cafedamanha@rfm.pt com nome, telef e localidade. 

Os seus alunos escrevem? então envie-nos o rascunho/texto para 

maildaturmadelaboratoriodepraticastextuaisexperimentaisdafaculdadedeletrasd

auniversidadedoporto@flu.up.pt em tinta preta sobre papel branco comum A4, 

letras e assinado. 

 

24/10/2018 

Diretor Geral:António Lúcio | Publicidade: Cláudia Hilário Radio Pax - Rua de Angola, Torre C, 11º - 7800-468 Beja Telefone:284 325 011. 

Unidade Curricular:Laboratório de Práticas Textuais Experimentais | Professor: 

Bruno Neiva – Via Panorâmica s/n , sala 205 piso 2, - 4150-564 Porto Telefone: 22 

830 4500 

 

31/10/2018 

Se tivesses ganho, ou pelo menos empatado, o escândalo não era assim tão grande como isso.  

Se tivesses entregue, ou pelo menos acabado, o escândalo não era assim tão 

grande como isso.  

 



7/11/2018 

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao pai, à 

mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo.  

Naquele tempo, o professor orientava uma grande multidão, voltou-Se e disse-

lhes: «Se alguém vem ter comigo, e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos 

filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu aluno.  

 

14/11/2018 

Ao entrar numa povoação, vieram ao encontro ( de Jesus) dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: «Jesus, Mestre, 

tem compaixão de nós». 

Ao entrar numa sessão, vieram ao encontro ( do professor) dez alunos. 

Conservando-se a distância, disseram em alta voz: «Professor, Mestre, tenha 

compaixão de nós». 

 

21/11/2018 

Jesus disse: «Um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou dez dos seus 

servos e entregou-lhes dez minas, dizendo: ‘Fazei-as render até que eu volte’.  

O professor disse: «Um aluno nobre foi para uma região distante, a fim de ser 

laureado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou dez dos seus colegas e 

entregou-lhes dez frases, dizendo: ‘Fazei-as render até que eu volte’.  

 

28/11/2018 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «(…) hão-de perseguir-vos, (…) por causa do meu nome. 

Naquele tempo, disse o professor aos seus alunos: «(…) hão-de chatear-vos, (…) 

por causa do meu nome. 

 

05/12/2018 

Jesus, (…) disse: «Tenho pena desta multidão, porque há três dias que estão comigo e não têm que comer. 

O professor disse: «Tenho pena destes alunos, porque há três aulas que estão 

comigo e não têm o que aprender. 

 

12/12/2018 

O VOVO Casillas tem ambiçao de ser convocado para a seleçao espanhola,com a mesma ambiçao tem o 

Raul,Hierro,Xavi,Niesta,Guardiola,Luis Henrique,portanto sonhar nao paga impostos e este VOVO tem todo esse direito. 

O Professor tem ambiçao de convocar para a sessão final,com a mesma ambiçao 

que tem a Márcia, Maria a Ana, o Pedro o João Luís, portanto experimentar não 

paga propinas e este povo tem todo esse direito. 


