Portugal-UK 650
Lição 11-14 anos
Objetivo da lição: desenvolver uma
compreensão das virtudes que
permitem que as amizades floresçam

Em 16 de Junho de 1373, o Tratado de Aliança foi assinado na Catedral de São
Paulo em Londres, entre o Rei Eduardo III da Inglaterra e o Rei D. Fernando e
a Rainha D. Leonor de Portugal, selando uma aliança "perpétua" de paz e
amizade entre os dois países.
Eles prometeram: ''Doravante haverá entre nós uma verdadeira, fiel,
constante, mútua e perpétua paz e amizade, união e aliança” (Artigo 1,
Tratado de Aliança, 1373).
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O que é uma união?

O que é uma aliança?

Que motivos poderiam levar dois
países a fazer uma aliança?

"Primeiramente ordenamos e concordamos que entre o sobredito
Senhor Eduardo, Rei de Inglaterra e França e D. Fernando, Rei de
Portugal e do Algarve, e a Rainha D. Leonor, sua mulher e os seus
sucessores, nos sobreditos reinos de Inglaterra e Portugal, seus
reinos, terras, domínios, províncias, vassalos e súbditos quaisquer
que lhes sejam obedientes, haverá daqui em diante, uma
verdadeira, fiel, constante, mútua e perpétua paz e amizade, união
e aliança e liga de sincero afeto, e como fieis e verdadeiros amigos o
serão mutuamente do seu amigo e inimigos dos seus inimigos,
mantendo-se e sustentando-se reciprocamente, por mar e por
terra, contra todos e quaisquer homens de qualquer dignidade,
estado, preeminência ou condição que sejam, suas terras, reinos e
domínios.”

Atividade de Pares 1
O que faz um bom amigo ou uma boa amiga?
Quais são as características de um bom amigo ou amiga?
Como é que estas características contribuíram para que tu
fosses um bom amigo ou boa amiga para outro e vice-versa?
Podes relacionar estas características com virtudes de caráter
específicas?
Que virtudes te ajudam a seres um bom amigo ou amiga?

Atividade de Pares 1
O que faz um bom amigo? A

Confiável
Ingrato
Cruel
Cooperativo
Leal
Generoso
Arrogante
Afetuoso

Respeitoso
Humorístico
Antipático
Falso
Desonesto
Paciente
Carinhoso
Temperamental

Egoísta
Clemente
Distante
Mal-humorado
Encorajador
Empático
Argumentativo
Insensível

Atividade de Pares 2
Respeitando as diferenças
Ana mudara-se recentemente de casa e estava prestes a começar o seu primeiro dia na
sua nova escola. Ana sabia que começar numa nova escola, no meio do ano letivo, seria
difícil. Porém, ela esperava fazer rapidamente novos amigos. Durante o intervalo do
primeiro dia, a Ana caminhou em direção a um grupo que jogava futebol, na esperança
de se juntar a eles. O grupo perguntou à Ana qual era a sua equipa de futebol. A Ana não
era adepta da mesma equipa deles. Pelo contrário, ela apoiava o seu principal rival. O
grupo recusou-se a deixar a Ana entrar no jogo, gritando coisas horríveis contra ela.
Naquela tarde, durante uma aula de ciências, a Ana foi convidada a sentar-se ao lado do
Lucas, um membro do grupo com o qual ela tinha tentado jogar futebol antes. O Lucas
não falou com a Ana. No entanto, durante a aula de ciências seguinte, o Lucas decidiu
falar com a Ana e rapidamente descobriram que tinham muitas coisas em comum. Eles
tornaram-se amigos. O Lucas conversou com os outros colegas e, no intervalo seguinte,
eles convidaram a Ana para jogar futebol com eles. Eles perceberam que, embora
apoiassem equipas de futebol diferentes, isso não significava que não pudessem ser
amigos; de facto, eles tinham muitas outras coisas em comum.

Atividade de Pares 3
Fazer novos amigos

PRINCIPAIS
DICAS PARA
FAZER
AMIGOS

Que virtudes e qualidades pensas que
ajudaram o tratado a durar tanto tempo?

