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NOTÍCIAS 

Válter Domingues Lobo 

Dia Mundial da Língua 
Portuguesa. 
A importância da biblioteca 
escolar nas nossas escolas.

 O Dia Mundial da Língua Portuguesa assinalou-se no 

passado dia 5 de Maio em 44 países! Proclamado em 2019 pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), este é o segundo ano em que se celebra o Dia Mundial 

da Língua Portuguesa.  

 A Língua Portuguesa é falada por mais de 260 milhões de 

pessoas em todo o Mundo, presumindo-se que daqui a 30 anos 

serão mais de 400 milhões e, em 2100, mais de 50 milhões, segundo 

estimativas das Nações Unidas. 

 É, assim, a quarta língua mais falada em todo o Mundo 

como língua materna, a seguir ao Mandarim, Inglês e Espanhol. Em 

jeito de curiosidade, é também a quinta língua mais usada na 

Internet e teve uma taxa de crescimento brutal nos últimos anos. 

Curiosamente, os falantes do Português ocupam 10,8 milhões de 

km2 em 7,25 % da superfície continental da Terra.  

 As bibliotecas escolares têm hoje um papel muito 

importante, pois também são elas que dotam os alunos a novas 

competências na utilização da informação apreendida. É mesmo 

incontornável o papel da Biblioteca Escolar na formação dos 

cidadãos para se tornarem cada vez mais esclarecidos, curiosos e 

interventivos desde muito cedo até à idade adulta. É uma 

aprendizagem que se faz na escola ao longo da vida académica. 

 Além disto, a biblioteca escolar desempenha uma função 

muito importante no incentivo à leitura, no desenvolvimento do 

prazer da leitura e em busca da informação.  

 As bibliotecas escolares oferecem, assim, a todos os alunos 

um acesso às mais estimulantes e saborosas viagens pelo universo 

das ciências, da cultura e da fantasia. Fazem dos alunos melhores 

leitores, melhores utilizadores, melhores consumidores dessa língua 

tão bonita e universal que é o Português, de uma forma eficaz e 

também crítica, tão importante nos dias de hoje.  

“Sem ler, não há saber”

EDITORIAL 

   

Senhoras e senhores passageiros/as, 

bem-vindos/as a bordo de mais uma 

edição! 

A Companhia Esvoaçar convida a viajar 

com e pela Língua Portuguesa - a casa 

de todos nós! 

É com muito orgulho que celebramos 

o português, cujo dia comemorativo 

nos relembra da sua importância para 

o mundo! 

Partilhamos convosco o gosto pela 

leitura, fazendo uma incursão pela 

biblioteca escolar que é o nosso 

aeroporto e que parece agregar tudo e 

todos, num epicentro de rotas que, não 

colidindo, gravitam em torno do 

conhecimento e da paixão pelos livros. 

Celebramos, também, o dia do 

trabalhador e homenageamos todos/

as que fazem do seu ofício uma missão 

e uma arte. 

O nosso itinerário prevê, ainda, 

algumas paragens por Amesterdão, 

Andorra, Coreia do Sul…, aterrando 

sempre na nossa querida cidade de 

Fafe com tudo o que de bom nos tem 

para oferecer (e surpreender;) 

Apertem os cintos, desliguem os 

vossos telemóveis e desfrutem do 

prazer da leitura que esta edição vos 

vai proporcionar, porque… 

… Viajar nas asas da imaginação é a 

mais longa e fascinante expedição de 

todas! 

Agradecemos pela preferência e 

desejamos, a todos/as, uma óptima 

viagem! 
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CITAÇÕES 

É no problema da 
educação que assenta o 

grande segredo do 
aperfeiçoamento da 

humanidade. 
Immanuel Kant 

A boa educação é moeda 
de ouro. Em toda a parte 

tem valor. 
Padre António Vieira 

As pessoas crescidas têm 
sempre necessidade de 

explicações. Nunca 
compreendem nada 

sozinhas e é fatigante para 
as crianças estarem sempre 

a dar explicações. 
Antoine de Saint-Exupéry

Diogo Freitas 

Dia Mundial da Asma. 

O  Dia Mundial da Asma celebra-se 

anualmente na  primeira terça-feira do mês de 

maio, ou seja, este ano comemorou-se no dia 04 

de maio. 

Este Dia Internacional da Asma é organizado pela GINA (Global Initiative 

for Asthma), da Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de melhorar a 

prevenção da doença e o nível de consciencialização da população. Neste dia 

são realizadas campanhas informativas sobre a doença e é lançado um relatório 

anual com dados sobre a asma no site da GINA. 

Posso referir que a asma é uma doença crónica muito comum que se 

estima que atinja cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. A asma é 

uma doença  inflamatória das  vias aéreas, caracterizada pelo estreitamento dos 

brônquios, de que resulta a sensação de dificuldade respiratória e a pieira.  

Os principais sintomas da asma são falta de ar e cansaço, pieira, tosse e 

dores ou pressão no peito, principalmente durante a prática de exercício físico.  

É importante referir que cada caso é um caso e a doença pode 

manifestar-se em intensidades diferentes e por razões diferentes. Os fatores mais 

comuns que podem desencadear a asma são alguns alergénios como: ácaros 

domésticos, baratas, pólenes ou pelos de animais. Há também diversos fatores 

ambientais, como o fumo de tabaco, ativo ou passivo, a poluição do ar e poluição 

doméstica. 

Se, no passado, pessoas com asma eram desencorajadas da prática 

desportiva, hoje sabe-se que o desporto é compatível com esta condição e que 

são muitos os atletas asmáticos que participam em vários tipos de competições 

desportivas. 

Turmas A, B e D do 5º Ano. 

 O podcast da tua Biblioteca Escolar está no ar!  

 Dos excertos das obras que estudamos, cujas leituras que fazemos, de nós para nós, representam momentos 

de entusiástica partilha, na expectativa de que também possam descobrir o prazer de ler, em silêncio, em voz alta, ou 

apenas ouvindo, deixamos aqui os nossos testemunhos "com voz para vós”. 

 Começamos com a publicação de sugestões de leitura, leitura em voz alta, leituras encenadas... enfim, tudo o 

que fazemos no âmbito das atividades da BE.   

 Aqui, podes ouvi-los todos juntos: https://anchor.fm/sofia-fernandes9    

 Participa e muito obrigada por ouvires! 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/1853502232392583134/1598616764056206102
http://ginasthma.org/wad/
http://ginasthma.org/wad/
https://www.blogger.com/blog/post/edit/1853502232392583134/1598616764056206102
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Diogo Freitas 

 Pela primeira vez a  Albufeira da Queimadela foi 

galardoada, este ano, com a Bandeira Azul.  

O Programa  Bandeira Azul é um programa de educação para o 

desenvolvimento sustentável, promovido, em Portugal, pela Associação Bandeira 

Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. 

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído, 

anualmente, a praias fluviais e costeiras que se candidatem ao galardão e que 

cumpram um conjunto de critérios.  

A atribuição deste galardão Bandeira Azul implica o cumprimento de um 

conjunto de critérios relacionados com a Qualidade da Água Balnear, Informação e 

Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Segurança e Serviços, Responsabilidade 

Social e Envolvimento Comunitário. 

Márcia Barros, Vereadora do Ambiente do Município de  Fafe, revela 

“enorme  satisfação por ver  reconhecida a qualidade da Barragem da 

Queimadela,  uma das nossas maiores ofertas do ponto de vista  ambiental 

e turístico.” 

Dos 14 concelhos do distrito de Braga, apenas 3 obtiveram este galardão. Além 

de Fafe, também Esposende e Braga foram distinguidos. 

É importante salientar que a Praia fluvial da Barragem da Queimadela já 

havia recebido a bandeira “Praia Acessível – Praia para Todos”, por dispor de meios 

para que as pessoas com mobilidade condicionada possam usufruir em pleno dos 

prazeres balneares. 

Para além de ser uma praia vigiada dispõe de um grande espaço de areal, 

zona delimitada a banhos, bar de apoio à praia fluvial com esplanada, parque de 

insufláveis aquáticos, atividades radicais na água e em terra, parque de merendas 

com churrasqueiras, pontos de água e com mesas de madeira. 

A época balnear para 2021 para a praia fluvial da Albufeira da Queimadela é 

de 3 de julho a 12 de setembro e é a mesma época que vai estar hasteada a 

bandeira Azul! 
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ENTREVISTA   

Sérgio Pedrosa 

Por Bárbara Fernandes, Diogo Freitas e Válter 
Domingues Lobo. 

Muito obrigado Senhor Sérgio pela simpática entrevista 
que nos concedeu. É um orgulho para nós saber que temos 
funcionários tão competentes e leais como o Senhor! 

Como foi o seu percurso escolar e profissional? 

Eu fiz o 9º ano de escolaridade na Escola Secundária de 
Fafe e depois fui para a tropa. Quando acabei o serviço 
militar, concorri e fiquei aqui colocado nesta escola, como 
guarda noturno. Não trabalhava na secretaria, trabalhava 
como guarda noturno. Depois houve outro concurso para a 
secretaria, concorri e fui colocado numa escola em Revelhe, 
como escriturário. O meu percurso começou aí, nos serviços 
administrativos até à data.  

Quais são as suas funções desenvolvidas nesta escola? 
Sempre foram as mesmas? 

Não, ja trabalhei em várias áreas: na de alunos, atualmente 
trabalho na área do pessoal docente e não docente, já 
trabalhei na área da contabilidade, em várias áreas. 

Há quanto anos trabalha nesta escola? 

Trabalho nesta escola vai fazer 39 anos. 

Como vê a participação dos professores,alunos e 
funcionários na vida escolar? 

A escola como comunidade engloba professoras, alunos e 
funcionários. É uma mais valia. A comunidade em si está 
muito bem representada nesta escola! 

Que avaliação faz da escola em termos de funcionários?  

O serviço administrativo funciona muito bem.  

Considera que a sua função é de elevado risco? 

Não, não tem risco elevado. Só agora por causa da pandemia, 

fora isso, não. 

De forma genérica, considera que o país está descansado 

quanto à abertura das escolas neste contexto pandémico? 

Acho que sim, devido à vacinação e às testagens que as 

escolas têm efetuado. 

Qual é a sua relação com os alunos? 

A minha relação é boa, em geral é boa! Também já fui aluno, 

não é? 

Qual  a sua opinião sobre o comportamento dos alunos dos 

dias de hoje? 

Em relação aos alunos de antigamente… os alunos de hoje 

são um bocadinho mal comportados, mas isso tem a ver com 

o desenvolvimento. Antigamente não existia tanta liberdade, 

mas posso dizer que no geral até se comportam muito bem.  

Sente alguma alteração  no comportamento das crianças ao 

longo deste ano de trabalho? 

Sim, as crianças agora são mais irrequietas. Sabes que devido 

às novas tecnologias, vocês não convivem tanto e são mais 

fechadas. 

Qual foi o momento mais feliz que viveu aqui? 

Tenho muitos momentos felizes, sou muito feliz aqui! 

Quais os momentos menos bons? 

Não tenho momentos menos bons. Os bons superam sempre 

os  menos bons. 

Na sua opinião, qual a melhor mudança que viu na sua 

profissão? 

Penso que foram as obras aqui na escola, foi a melhor 

mudança. 

Se pudesse, o que alteraria nesta escola? 

Não alteraria nada.  

Sempre gostou de exercer esta profissão ou em algum 

momento pensou em mudar? 

Não. Sempre gostei desta profissão e das funções que 

sempre exerci. Sinto-me muito feliz aqui, nesta escola e 

profissão. 

Para si, o que é o futuro? 

O futuro são vocês, os alunos. 
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ENTREVISTA 

PAULO FERREIRA - COMANDANTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE. 

Bárbara Fernandes e Érika Ribeiro 

 No âmbito do Dia Internacional do Bombeiro, assinalado a 4 de maio, a convite de duas alunas da turma 5º 

A, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe, Paulo Ferreira, foi entrevistado por Erika Mota e Bárbara 

Fernandes. Estas quiseram conhecer aquele que é o responsável por esta instituição humanitária. Em criança, o 

Comandante Paulo Ferreira já sonhava em ser bombeiro. Se o homem sonha, a “obra” nasce. Aos nove anos, entrou 

no quartel e nele fez um longo percurso. Um caminho preenchido de formações (urbanos, florestal, 

desencarceramento, T.A.T, segurança contra incêndios em edifícios, etc.) e 

estas continuam a fazer parte do seu cardápio, pois, como diz o Comandante 

“estamos sempre a aprender”. Neste momento, Paulo Ferreira é o 

Comandante do Corpo Bombeiros Voluntários de Fafe. 

Erika Mota (EM): Ser bombeiro ou comandante passava por uma das suas 

ambições?  

Comandante Paulo Ferreira (CPF): Comandante nunca passou, fazer parte 

do comando, sim. Quem faz carreira de bombeiro, tem sempre o objetivo de, 

mais tarde, ser convidado. Este convite chegou e, agora, tenho uma equipa. 

Bárbara Fernandes (BF): Quais as maiores dificuldades que encontrou neste ofício? 

CPF: Quando é preciso, falta-nos sempre alguma coisa, se não for mais, faltam-nos bombeiros. Trabalhamos muito e 

a maior percentagem é voluntária. Nem sempre toda a gente está disponível, porque tem os seus empregos, a sua 

vida. Em relação ao nosso ofício, costumamos dizer “quanto menos fizer melhor”, ou seja, é sinal de que ninguém 

precisou de nós. Sempre que é necessário, todos nós, bombeiros, somos poucos. 

EM: Em breves palavras como descreve o corpo de Bombeiros de Fafe? 

CPF: Uma família e disponíveis para tudo o que for preciso! 

  

BF: No seu entender qual deve ser um perfil de um corpo de Bombeiros? 

CPF: Neste momento, é o perfil de semi-profissional. Ou seja, os bombeiros de Fafe atuam voluntariamente, mas a 

nossa ação tem de ser profissional. Se o bombeiro voluntário se associa a essa orientação, o profissional também 

tem voluntariado para fazer.  

EM: Os Bombeiros Voluntários de Fafe têm o número suficiente de membros, face ao número de serviços que 

prestam? 

CPF: Nunca somos muitos, principalmente no verão. 

BF: Estes últimos anos têm sido árduos na época de incêndios 

florestais para o corpo de Bombeiros Voluntários de Fafe? 

CPF: Em relação à área ardida, esta tem reduzido, tirando o último ano, 

há 5 anos que vemos a área ardida a reduzir. 

  

EM: Na sua opinião, o que se passa no nosso país para, todos os anos, 

“se bater na mesma tecla” relativamente ao combate de incêndios 

florestais?  

CPF: Como são crianças, vou resumir… Não é a natureza, como dizem, 
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o calor e o vidro. Pode aparecer, em mil, um vidro que sobreaqueça 

e cause incêndio. Fala-se em interesses diferentes, uma coisa é 

certa: os desgraçados dos Bombeiros é que têm que socorrer 

incêndios causados por razões evitáveis. 

BF: Como é ser bombeiro e comandante um corpo de Bombeiros 

em tempo de pandemia? 

CPF: Foi complicado, porque o único que esteve hospitalizado foi o 

Comandante. Nós lidamos com isto como uma doença qualquer. 

Em termos de proteção, sempre exigimos que todos se 

protegessem (e se protejam) em qualquer tipo de intervenção. 

Foram uns gastos extras que não estávamos a contar, mas tivemos muitos cidadãos fafenses, muitas empresas que 

nos ajudaram com donativos. O Município também apoia os bombeiros.  É muito complicado, porque para levar 

um utente positivo ao hospital ligam para os bombeiros, nem os familiares os querem levar, pois têm receio de os 

levar no seu próprio carro. Ninguém ficou em casa, como o nome diz “Associação Humanitária”.  

EM: Caso alguém queira ingressar na corporação o que deverá fazer? 

CPF: Procurar o nosso site ou dirigir-se aos nossos serviços - quer na central, quer na secretaria, existe uma ficha de 

inscrição. Para a vossa idade, existem os infantes.  Depois há cadetes e os estagiários que fazem a formação para 

passar a bombeiro.  Neste caso, já obriga a um ano de formação, que é dividido em seis módulos. Depois há a 

prova final distrital e, se tudo correr bem, passa a bombeiro. 

BF: O que é que consiste em ser infante e qual é a sua mais valia para as crianças? 

CPF: Para as crianças, é ganhar o amor por isto. Elas vão tendo alguma informação e formação sobre os Bombeiros, 

por exemplo, sobre manobras.  Há o campeonato nacional de manobras e eles vão-se preparando para isso.  

EM: Estes infantes têm algum horário específico? 

CPF: Neste momento está tudo parado, mas era ao fim de semana. Ao domingo de manhã e quando há manobras. 

Começam a marcar treinos durante a semana, ao fim do dia, no fim das aulas, uma hora e tem sempre as pessoas 

específicas para tomar conta deles e bem. Depois combinam, também há intercâmbios com outras associações -  

eles vão para lá treinar ou ao contrário.  

BF: Tem algum custo associado?  

CPF:  Não. 

EM: Esta entrevista é para o nosso Jornal Escolar. Na qualidade de comandante dos bombeiros quer deixar uma 

mensagem para nós crianças? 

CPF: Se tens vontade de ajudar o próximo e se queres aprender, vens para os bombeiros. Obviamente que vais dar 

os primeiros passos até chegar lá. O essencial nessas idades é vir para ganhar o gosto. Inscreve-te, se queres 

aprender com é que se protege ou se socorre uma pessoa, ou que se ajuda o próximo. 

BF: Como é que uma criança há-de fazer, ou há-de socorrer um pai numa situação que ocorra em casa, por 

exemplo? 

CPF: As crianças devem, principalmente, saber o número de emergência nacional – 112. 

A entrevista concluiu com um importante conselho. Nós crianças devemos saber qual é o número de emergência 

nacional.  Os bombeiros acodem nas emergências, mas também dão apoio clínico às pessoas mais idosas, porque 

ser bombeiro é ser humanitário.  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A MENINA DO BINÓCULO - A (IN)DISCIPLINA 

Bárbara Fernandes  

�8

    A menina do binóculo voltou, querem 

saber o que ela observou? Mais uma vez, 

fiquei entusiasmada, porque podia ver o 

“mundo” através do meu binóculo. Retirei-

os da caixa com todo o cuidado e, mais 

uma vez, fui espreitar o mundo que tanto 

me fascina: a educação. A disciplina na sala 

de aula mudou muito desde o tempo dos 

nossos pais.  

   Lembrei-me das histórias que os meus 

pais me contavam sobre o seu tempo de 

escola, “Os alunos eram bastantes 

disciplinados, sobretudo dentro da sala de 

aula, porque os professores podiam 

repreender os alunos através, muitas vezes, 

de castigos físicos”.    

    Primeiro, olhei para os meus pais. Eles 

estão muito atentos e acompanham o meu 

crescimento educativo. Dizem que querem 

que eu seja “uma aluna completa”! Às 

vezes, penso o que terei deixado em casa?! 

Rio-me comigo, pois eu vou sempre inteira 

para a escola!  

Eu sei o que eles desejam para mim que eu 

tenho bons resultados e seja sempre 

educada com todos.  

Parece que ouço a minha mãe “Bárbara, 

porta-te bem”.  Sim, mãe, eu porto-me bem, 

pois quero que tenham muito orgulho em 

mim… “Bom dia”, “boa tarde”, dedo no ar 

para pedir permissão para falar, falar na 

minha vez, “desculpe”, não falar, não correr, 

entre tantos outros comportamentos fazem 

parte da boa educação. 

    Na mochila, eu levo os livros, o lanche e 

os vossos ensinamentos. 

    Seguidamente, espreitei para as escolas 

em geral. O binóculo “ouviu” as queixas dos 

professores. Não direi professores. Falarei da 

escola. A escola queixa-se do problema da 

indisciplina que tem vindo a crescer.  

A indisciplina escolar é um fenómeno sem 

classe social, cor, religião… Ela existe!  

Por que razão ela existe?! Apliquei o zoom 

do meu binóculo para ver se conseguia 

aprofundar o meu campo de visão. Talvez 

por ser criança não consegui perceber por 

que razão, a indisciplina escolar é tão falada 

nos nossos dias, século XXI.   

Diante disso, olhei para a minha escola e vi o 

rosto de professores e funcionários 

cansados. Não é fácil ensinar muitas crianças, 

todas diferentes e que querem brincar.  

    O binóculo levou-me para aquela visão, 

onde eu falava com o meu avô e ele dizia-me 

“Bárbara, é preciso respeitar os mais velhos”.  

O meu binóculo estava a perder a magia e 

eu a ficar triste, pois queria perceber a razão 

da indisciplina escolar. 

Estava a pensar, quando a voz do meu pai 

me despertou dos meus pensamentos, “Está 

na hora de dormir, Bárbara”.  

   Eu olhei para ele e disse-lhe que não 

queria… não terminei a frase, porque a sua 

declaração era uma ordem.   

Não uma ordem de grosseira autoridade, 

uma ordem de quem se preocupa e deseja o 

melhor para mim.  

Guardei o binóculo na caixa, dei um beijo 

aos meus pais e pensei “sou tão sortuda”! 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

OBTENÇÃO DE ALIMENTO. ADAPTAÇÕES CORPORAIS. 
Bárbara Fernandes, Guilherme Lemos, Guilherme Oliveira, Válter Domingues Lobo e Victória 

Fernandes. 

A CORUJA - AVE CARNÍVORA. 

A coruja é uma ave de rapina e, por isso mesmo, uma ave carnívora.  A palavra rapina vem do latim “raptar”.  

Sendo assim, estas aves de rapina são aquelas que estão nos grupos que usam técnicas e habilidades muito 

especiais para caçar e obter os seus alimentos. Os animais carnívoros, como 

a nossa coruja, alimentam-se, principalmente, de outros animais. 

O regime alimentar destas aves são muito diversificados e, na 

mesma espécie, podem variar com as características do seu habitat ou com 

a altura do ano em que o fazem. Geralmente, elas alimentam-se de 

pequenos vertebrados, como roedores (muito abundantes em sua dieta), 

morcegos, outras aves de tamanho 

pequeno, lagartos e invertebrados, 

como insetos, aranhas, minhocas, entre 

outros. A coruja é uma ave de hábitos 

noturnos, e por isso procura pelas suas  presas neste período para aumentar a 

chance de sucesso, visto que a falta de luz e de proteção dos outros animais 

fica prejudicada. 

As aves de rapina são dotadas de dedos e garras. Estas são as principais armas 

usadas por estas aves rapinas para a obtenção de alimento. Segundo o site, “Aves Rapinas de Portugal” “a maior 

parte das espécies apresenta patas e dedos robustos e revestidos por penas, o que contribui para minimizar perda 

de calor, principalmente durante as longas esperas noturnas, por vezes sob temperaturas muito baixas”. 

As unhas são muito fortes, encurvadas e afiadas.  

Também nele se informa que “a parte inferior dos dedos tem pele 

rugosa, com numerosas papilas, concorrendo, assim, para uma maior 

capacidade de agarrar a presa”.   

Os bicos são curvos e igualmente muito fortes. O bico e as garras 

são dois constituintes essenciais para a sobrevivência destas aves. Eles 
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A pedido da nossa querida Professora Raquel Silva, na 

disciplina de Ciências Naturais, foi-nos pedido para 

elaborarmos um trabalho de grupo sobre a obtenção de 

alimento e adaptações corporais de um animal à nossa 

escolha: o nosso grupo escolheu a coruja, um animal 

extremamente misterioso e belo que decidimos partilhar 

com todos os nossos leitores.  
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servem para capturar e matar as presas, que na maioria 

das vezes serão engolidas inteiras. 

As corujas são os animais noturnos que sofreram a 

melhor adaptação visual para caçarem a sua presa com 

pouca iluminação. Elas conseguem ver perfeitamente! 

As corujas têm uma visão quase perfeita, na mais escura 

das noites, mesmo sem a presença de qualquer fase 

visível da lua.  

O olho da coruja tornou-se alongado através do desenvolvimento do enorme alargamento da córnea, 

pupilas e cristalino, que permite maior entrada de luz para uma maior retina, assim as corujas podem localizar suas 

presas numa distância muito maior.  

Como já dissemos anteriormente, durante o dia, as corujas conseguem 

esconder-se em plena vista, mas de uma maneira que nem os melhores 

predadores conseguem identificá-las.  

É impressionante a maneira como elas conseguem utilizar suas penas para 

se camuflar em qualquer cenário, visando assim se adaptar melhor ao 

ambiente e evitar serem detectadas. 

Camuflam-se nas árvores, como podemos observar na imagem em cima, 

fazendo com que não seja vista por humanos e pelos seus predadores. E, já  

por isso, ajuda-a a caçar as suas presas de uma forma impressionante! 

Por mera curiosidade, as corujas são uma das mais fascinantes e misteriosas aves de rapina que existem no 

mundo. 

Uma das coisas mais fascinantes é a sua cabeça flexível, conseguem uma 

rodagem com o seu pescoço, ou seja, uma rodagem de 270º, mas não é verdade 

que conseguem dar uma volta completa com a cabeça. 

As corujas conseguem emitir vários tipos de sons, como ganidos, assobios e 

latidos. 

Para colaborar com a caça, a coruja consegue voar de maneira silenciosa, devido 

a sua plumagem macia que lhe permite reduzir a batida da plumagem das 

asas deixando a fluir livremente pelo ar sem barulho.  As suas penas também 

são lubrificadas e permeáveis. A maioria dos tipos de corujas são aves de 

rapina noturnas, embora algumas façam parte da lista de aves de rapina 

diurnas. 

Em jeito de conclusão, podemos constatar que as corujas são 

consideradas as predadoras mais sofisticadas do mundo, pelas suas táticas de 

caça e adaptação ao meio em que vivem, que compreende grande parte do 

mundo, com exceção da Antártica. São tímidas e solitárias, sendo que algumas 

espécies são raríssimas de serem observadas!    
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“Prefiro ser 

sábia como as 

corujas: 

observo,vejo e 

apreendo.” 

 TERESA TETH

https://www.peritoanimal.com.br/aves-de-rapina-especies-e-caracteristicas-23025.html
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Do Património arquitetónico 

existem vários monumentos, 

templos e outros edifícios que 

merecem algum destaque pela 

sua importância.  

Vamos referenciar alguns: 

O Povoado Castrejo de Santo 

Ovídio é o mais conhecido 

sítio arqueológico do nosso 

concelho de Fafe. As mais 

a n t i g a s r e f e r ê n c i a s a o 

povoado, loca l i zado nos 

a r r e d o r e s d a c i d a d e , 

remontam ao último quartel do 

séc. XIX, quando se abriam os 

alicerces para a construção da 

Capela em honra de Santo 

Ovídio.  

Em 1980 foram iniciadas 

e s c a v a ç õ e s n o p o v o a d o 

pondo a descoberto várias 

construções, nomeadamente, 

habitações, arruamentos e 

outros elementos importantes 

para o conhecimento da 

arquitetura e urbanismo do 

castro que, presumivelmente, 

terá sido ocupado entre os 

séculos I A.C. e I D.C.  

F o i , t a m b é m , e m 1 9 8 0 

classificado como imóvel de 

interesse público e o povoado 

t o r n o u - s e u m p o n t o d e 

interesse para o estudo da 

cultura castreja no noroeste 

peninsular. 

VAMOS CONHECER 
FAFE. 

Maria Manuel Marinho 

Na última edição deste Jornal, 

f o i e f e t u a d a u m a b r e v e 

apresentação do concelho de 

Fafe, desde a sua formação até 

aos dias de hoje, enumerando 

os seus vários pontos de 

interesse. De facto, Fafe tem um 

riquíssimo património natural, 

paisagístico e arquitetónico que 

nos enche de orgulho! Neste 

artigo vamos dar a conhecer um 

pouco mais desse património. 

Do património natural, temos a 

destacar a montanha e as 

aldeias com paisagens únicas, 

as maravilhosas cascatas, a zona 

de caça municipal para amantes 

deste desporto e os percursos 

pedestres, através dos quais 

podemos conhecer a beleza 

natural e os espaços rurais 

profundos que nos obrigam a 

parar de vez em quando para 

observar e ouvir com mais 

atenção a paisagem e os ruídos 

que nos rodeiam.  

Do património paisagístico, o 

Jardim do Calvário é o jardim 

público da cidade, inaugurado 

em 1892. Era frequentado por 

burgueses como lugar de 

convívio, lazer e ócio. Em 1892 

foi construído um lago e um 

coreto que ainda existem e o 

jardim continua a ser espaço de 

entretenimento, repouso e 

convivência, sendo um local 

privilegiado de onde se avistam 

paradisíacas paisagens. 

O Pa rq u e d a C i d a d e e a 

Barragem de Queimadela são 

espaços de lazer e relaxamento 

em harmonia com a natureza por 

excelência, o primeiro, permite a 

quem o visita um amplo e 

a g r a d á v e l e s p a ç o v e r d e 

mult i funcional ,ou seja,com 

equipamentos desport ivos, 

percursos pedonais, parque 

infantil, anfiteatro para eventos 

a o a r l i v r e , e n t r e o u t r o s 

equipamentos. A Barragem de 

Queimadela dispõe de uma 

importante valência na área do 

lazer, oferecendo uma praia 

fluvial, parques de merendas, e 

ainda condições para a prática 

de desportos náuticos não 

poluentes. Existe na envolvência 

da albufeira um Parque de 

Campismo e Caravanismo para 

apoio dos turistas nacionais e 

estrangeiros. 
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palmeiras misturadas com 

árvores de fruto.  

As suas fachadas são amplas, 

revest idas de bel íss imos 

azulejos multicolores, com 

numerosas portas e janelas e 

de pé direito considerável.  

As varandas estreitas, quase 

sempre a toda a largura do 

prédio, apresentam guardas 

de ferro forjado ou fundido e 

ricamente ornamentadas. 

H o j e t e m o s b e l í s s i m o s 

monumentos, legado deixado 

pelos brasileiros, o que faz 

com que sejamos conhecidos 

como a cidade mais brasileira 

de Portugal. Entre muitos 

outros, o Teatro-Cinema, o 

Arquivo Municipal e a Casa 

Municipal da Cultura são 

t e s t e m u n h o s v i v o s d a 

Arquitetura dos Brasileiros. 

A Igreja Matriz de Fafe é um 

templo antiquíssimo, situada em 

pleno centro da cidade. Em 

torno desta bela igreja de 

origem medieval desenvolveu-

se o núcleo fundador do centro 

urbano de Fafe.  

Do templo primitivo restam 

alguns vestígios, dos quais se 

destacam duas tampas de 

s e p u l t u r a r i c a m e n t e 

trabalhadas, características do 

período medieval. No interior 

os altares encontram influências 

nos estilos Rococó e Barroco. A 

sua traça atual tem origem no 

séc. XVIII, quando foi alvo de 

uma reconstrução profunda e 

de uma ampliação, tendo sido 

também colocadas as torres 

sineiras. 

A Igreja Românica de Arões é a 

“jóia da coroa” do património 

local. É o único Monumento 

Nacional do Concelho de Fafe. 

Este templo é um mostruário de 

arquitetura românica, que 

facilmente se identifica pelas 

suas paredes robustas, rasgadas 

apenas por pequenas frestas, 

pelos arcos de volta perfeita a 

emoldurar os portais, pela 

cachorrada ricamente decorada

com motivos zoomórficos e 

vegetativos e, principalmente, 

pelas bases das colunas e pelos 

belos capiteis que sustentam os 

arcos da capela-mor.  

É a capela-mor que merece 

melhor atenção, coberta de 

abóbada de pedra de arco 

bastante quebrado.  

O altar-mor é uma talha dourada, 

tal como os soberbos retábulos 

dos altares laterais da nave. 

A arquitetura dos “Brasileiros de 

torna-viagem” é um dos traços 

mais marcantes no urbanismo da 

cidade de Fafe.  

A arquitetura deste período é, 

desde logo, o símbolo de 

afirmação e do prestígio pessoal 

do proprietário e da sua riqueza. 

Foi no séc. XIX que muitos 

fafenses emigraram para o Brasil 

à procura de fortuna; mais tarde 

voltaram a Fafe para construir 

belos edifícios e palacetes. 

Fundamentalmente, podemos 

dizer que são palacetes de 

grandes dimensões, alguns 

deles com jardins tropicais com
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VAMOS CONHECER ANDORRA 

Érika Mota 

 Sou a Erika Mota, tenho 11 anos, vou-lhes 

falar um bocadinho do Principado de Andorra. É um 

país que levo no meu coração visto que é o país onde 

nasci e vivi até à idade dos 3 anos. É um país pequeno 

e muito acolhedor. 

   O Principado de Andorra tem cerca de 468 

km2 localizado nos Pirenéus, entre Espanha e França. 

A sua capital é Andorra la 

Vella e, no total, é formado 

por sete paróquias: Canillo, 

E n c a m p , O r d i n o , L a 

Massana, Andorra la Vella, 

Sant Jul ià de Lòria e 

Escaldes-Engordany.  

Andorra actualmente tem 

u m a p o p u l a ç ã o 

a p r o x i m a d a m e n t e d e 

77.000 habitantes, recebe 

mais de 10 milhões de 

turistas anualmente. 

 A n d o r r a n ã o p o s s u i 

grandes centros urbanos, 

mas impressiona pela 

n a t u r e z a . A l é m d a s 

incríveis montanhas, que 

formam um relevo único, há mais de 70 lagos naturais 

e regiões ideais para trilhas, escaladas e ciclismo.  

Em meio de campos e bosques, surgem igrejas 

românicas e basílicas. No inverno, ganham destaque 

as atividades feitas na neve, como o esqui e o 

snowboard.  

Conta com uma altitude média de cerca de 2.000 

metros sobre o nível do mar e dispõe de um total de 

65 picos com uma altitude superior a 2.500 metros. A 

montanha mais alta é a do pico de Comapedrosa, com 

uma altitude de 2.942 metros acima do nível do mar. 

A bandeira nacional de Andorra foi adotada em 1866. 

Consiste num tricolor vertical de azul, amarelo e 

vermelho, sendo a faixa amarela ligeiramente mais 

larga que as outras duas, com o brasão de armas da 

Andorra no centro.  

A b a n d e i r a p o d e s e r 

considerada como uma fusão 

das bandeiras da França e da 

Catalunha, países que são os 

protetores da nação. 

Curiosidades: 

O campo de golfe de maior 

altitude da Europa está aqui - 

Grandvalira Golf Soldeu, com 

nove buracos, é o campo 

mais alto da Europa.  

É um dos poucos lugares 

onde você pode praticar mergulho autónomo sob o 

gelo. É o único país do mundo em que o catalão é a 

língua oficial.  

Pratos típicos: 

A cozinha andorrana partilha muitas semelhanças com 

sua vizinha espanhola, a Catalunha, e algumas com a 

França. Para além dos pratos tradicionais, em Andorra 

consome-se muita caça de montanha, como javali ou 

lebre, bem como muitas variedades de cogumelos 

silvestres. A Escudella é conhecido como o prato 

nacional de Andorra. Normalmente é consumido no 

inverno inclusive no Natal. 

O que fazer em Andorra: 

Muita gente pensa que em Andorra só tem duas coisas 

para fazer: esquiar e comprar. Desde já, digo que não! 

O país é incrível e tem muitas opções de turismo.  

Andorra é o país perfeito para a prática desportiva. Suas 

montanhas, vales e rios convidam a explorar o país 

através do desporto. 

Naturlândia: é a única estação de esqui nórdico ou de 

fundo, além de ser um parque com multiatividades. 

Relaxar: em Andorra está um 

dos maiores balneários da 

Europa: Caldea. 

Perder-se pelas cidades e 

ruas: Andorra é um país com 

muito encanto e está cheio de 

cidadezinhas perdidas entre 

montanhas e casas de pedra.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%25C3%25A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://pt.wikipedia.org/wiki/1866
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tricolor_(vexilologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%25C3%25A3o_de_armas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%25C3%25A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://pt.wikipedia.org/wiki/1866
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tricolor_(vexilologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%25C3%25A3o_de_armas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorra
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VAMOS CONHECER  AMESTERDÃO 
Válter Domingues Lobo 

 hallo! 

 (Olá) 

 Hoje venho falar-vos sobre uma das cidades mais bonitas que conheci e  

dar-vos a conhecer mais sobre ela, sobre a sua história, curiosidades e, mais 

importante do que tudo isso, sobre a minha experiência quando a visitei. 

 Amesterdão surgiu de um pequeno povoado de pescadores, como todas 

as terras que ao longo da historia de desenvolveram ao lado do mar. Embora a 

sede do governo esteja localizada na cidade de Haia, que também é muito bonita, 

Amesterdão é a capital dos Países Baixos (Holanda). Amesterdão é também a 

maior cidade do País, e a mais visitada, com mais de 3,5 milhões de visitantes 

estrangeiros por ano.  

 Localiza-se na  Europa Ocidental, fazendo fronteira com a Bélgica a sul e 

com a Alemanha a este.  

 A língua oficial é o Holandês e a moeda oficial é o Euro. Em Amesterdão 

as temperaturas no Inverno variam entre os -8°C e  1°C e as temperaturas máximas 

variam entre 5°C e 6°C. Os meses mais quentes são no Verão entre Junho e 

Agosto com temperaturas máximas entre 20°C e 25°C.  

 O que seria de Amesterdão sem os canais? 

 Sem dúvida que o que mais se destaca em Amesterdão são os canais, um 

grande sistema fluvial, muito maior do que o de Veneza! Por isso é que se costuma 

dizer que Amesterdão é a Veneza do Norte!  

  Com uma extensão de mais de 100 Km, os canais de Amesterdão foram 

construídos a partir do século XVII, idade de ouro da história holandesa. Símbolos 

culturais e históricos, os canais são atravessados por cerca de 1.500 pontes, entre 

as quais, as mais belas do país.  

 Entre os aproximadamente cem canais que cortam a cidade, os canais de 

Herengracht, do Prinsengracht e do Keizersgracht, que delimitam o centro turístico 

da cidade são, de longe, os mais conhecidos.   

 Fazem parte do Património Mundial da Unesco, formando o que é 

chamado de "cobertura de ouro”.  

 Nestes canais, existem cerca de 2500 casas/barcos flutuantes onde vivem 

milhares de famílias Holandesas.   

 Amesterdão foi também uma das cidades Europeias onde a arquitectura 

moderna se desenvolveu mais entre as fachadas dos edifícios históricos, que são 

todos magníficos! 

 Devido ao facto de não ser uma cidade muito grande, muito espaçosa,  

todos os lugares de interesse estão concentrados a uma distância  muito pequena, 

o que torna a visita e a viagem muito interessante e relaxante! Aliás, também esta 

é a razão principal pela qual Amesterdão é tão popular entre os amantes da 

arquitectura. 
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 Uma curiosidade muito interessante que adorei descobrir através de um 

Polícia que os meus pais abordaram na rua é que as câmaras blindadas do Banco 

Nacional da Holanda estão na profundidade destes canais, ou seja, debaixo de 

água! Em caso de alarme -  de tentativa de assalto, uma inundação acabará com 

essa ameaça! 

 O ciclismo é também uma característica essencial da cidade, que tem 

grande quantidade de ciclovias. Os habitantes de Amesterdão, além dos 

transportes públicos que são fantásticos, utilizam muito a bicicleta como meio de 

transporte - vê-se milhares e milhares de bicicletas pelas ruas, o que torna a 

paisagem ainda mais bonita. Para terem uma noção mais exata, existem cerca de 

820 mil habitantes na cidade e cerca de 600 mil bicicletas, existindo muitas mais 

bicicletas que que carros. 

 Em jeito de curiosidade, os prédios existentes na cidade são todos tortos, 

inclinados para a frente e todos possuem uma espécie de gancho no topo: este 

gancho serve para o transporte de móveis para dentro das casas, já que as escadas 

são todas muito estreitas e os móveis não passam!  

 Amesterdão tem o maior jardim de tulipas do Mundo: O jardim Keukenhof 

planta por ano cerca de 7 milhões de bulbos de flores, garantindo um espetáculo 

para quem passa por ali principalmente entre março e maio. 

 Visitei também o abrigo para gatos flutuante: Hariette van Weelde mora 

em Amsterdam e sempre teve muita pena dos gatos que ia encontrando 

abandonados pela cidade! Então, ela decidiu ajudá-los... criando um barco 

flutuante para eles! Hariette comprou a um barco, algo muito comum na cidade  e 

hoje mantém cerca de 100 felinos ao seu cuidado!  

 Famosa no mundo inteiro, adorei visitar a feira da Rua Albert Cuyp porque 

tem uma variedade gigante de iguarias holandesas, objetos artesanais e roupas 

vindas de produtores locais. Tudo isso deixa a feira com um ar especial e 

aconchegante que faz com que todos os visitantes se sintam em casa como se 

fossem os próprios moradores da cidade. 

 Por fim, sabiam que Amesterdão é a cidade mais multicultural do mundo? 

 É verdade, Amsterdam possui o maior número de nacionalidades 

convivendo ali habitantes de todas as cidades do mundo, entre eles, os meus 

irmãos que trabalham e vivem lá há cerca de 6 anos.  

 Os holandeses são muito orgulhosos das suas batatas fritas e vendem-se 

em todas as esquinas da cidade! E olhem que são mesmo deliciosas! Deliciosas são 

também as bolachas stroopwafels, que só de pensar nelas apetece-me logo comer 

5 seguidas.  

 Para além de visitar a cidade e a sua arquitetura, passear junto aos canais, 

andar de bicicleta, descobrir a gastronomia e fazer compras no Albert Heijn, que é 

o supermercado mais conhecido de Amesterdão, também visitei alguns locais 
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espetaculares que passo a citar, recomendado muito a sua visita:  

Centro de Ciência Nemo - O Nemo é o maior centro científico da Holanda, com cinco 

andares repletos de coisas para fazer e descobrir.  Passei lá o dia todo e foi uma das 

maiores experiências da minha vida. 

Vondelpark - O maior e mais famoso parque de Amesterdão fica no centro da cidade. 

É um parque enorme que se enche de pessoas em dias de sol. Muito verde, com 

muitos lagos e sombras para descansar. Fizemos um pic-nic com os meus tios e foi 

muito divertido.  

Passeio de barco pelos canais - É sem dúvida um dos passeios obrigatórios em 

Amesterdão e a melhor maneira de explorar a cidade. Tínhamos um guia que 

explicava tudo e eu tinha uns phones que me traduzia para Português. 

Zoo Artis - Com quase dois séculos de existência, o Jardim Zoológico de Amesterdão 

é um dos mais antigos do mundo. Abriga mais de 900 espécies de animais e de 200 

variedades de árvores, muitas à beira da extinção. As girafas, os leões, os suricatas, os 

gorilas e os cangurus foram aqueles que mais adorei ver ao vivo! Numa cidade 

frenética como Amesterdão, o Artis foi um ótimo refúgio e o dia foi muito bem 

passado. 

Museu Van Gogh é um dos museus mais populares do mundo, com cerca de 1,6 

milhões de visitantes por ano. Fui um deles e achei bonito por causa das cores que 

ele utiliza muito: o amarelo!  

Casa de Anne Frank - Para quem já leu o livro, como eu, vai adorar esta visita! É de 

arrepiar! 

Esta casa que agora se transformou num museu, foi onde a menina judia viveu 

escondida com a família, por mais de dois anos, para escapar aos nazis. A casa de 

Anne Frank, no canal Prinsengracht, nª 263, contém uma exposição sobre a vida dela.  

Museu do Queijo - Uma viagem a Amesterdão com a família não fica completa sem 

uma visita ao Museu do Queijo. 

Por fim, e como sou um apaixonado pelo futebol, visitei o Johan Cruijff Arena, o 

estádio de futebol do Ajax. Foi uma visita de 2horas fantásticas pois conheci as áreas 

do estádio que normalmente são inacessíveis, tais como os balneários, o relvado, a 

sala de conferencia e o relvado!   

Após a visita, ainda joguei um torneio de Fifa na PS4, com vários meninos de outros 

países que também estavam a visitar o estádio e foi uma experiência única. 

Foi uma viagem de 20 dias fabulosa que nunca mais vou esquecer na minha vida!  

Espero que tenham gostado desta minha aventura que decidi partilhar com todos 

vocês! 

dank u wel! 

(Obrigado!) 
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CANTINHO DA POESIA 

Nesta edição, partilhamos com todos os nossos leitores um 

poema de Luísa Ducla Soares - Rei Capitão Soldado Ladrão. 

Rei, capitão, 

soldado, ladrão, 

menina bonita 

do meu coração. 

Não quero ter coroa, 

nem arma na mão, 

nem fazer assaltos 

com um facalhão. 

Quero ser criança, 

quero ser feliz, 

não quero nas lutas 

partir o nariz. 

Quero ter amigos 

jogar futebol, 

descobrir o mundo 

debaixo do sol. 

Rei, capitão, 

soldado, ladrão, 

não. 

Mas quero a menina 

do meu coração. 

GOSTO DE TI, MÃE. 

Diogo Freitas 

A flor passou e disse: 

Gosto de ti! 

E o sol  

iluminou-a ainda mais. 

A bola passou e disse: 

Gosto de ti! 

E o futebol 

ficou ainda mais famoso. 

O dinheiro passou e disse: 

Gosto de ti! 

E a carteira 

guardou-o ainda melhor. 

A borracha passou e disse: 

Gosto de ti! 

E o lápis 

chamou-a menos vezes. 

A palavra passou e disse: 

Gosto de ti! 

E o dicionário 

passou a ter melhores definições. 

A fogueira passou e disse: 

Gosto de ti! 

E a madeira 

reproduziu-se ainda mais. 

A Mãe passou e disse: 

Gosto de ti! 

E o filho  

apaixonou-se ainda mais por ela. 
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DIA DO TRABALHADOR 

Maria Manuel Marinho 

 O Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, Dia Internacional dos 

Trabalhadores ou Festa do Trabalhador, é uma data comemorativa internacional, 

celebrada anualmente no dia 1 de Maio em quase todos os países do mundo, 

sendo feriado em muitos deles, como é o caso de Portugal e de vários países da 

Europa. Não sendo um feriado mundial, é cumprido também em outros países 

do mundo. 

 E quais as razões desta comemoração? Porque no 1º de Maio de 1886, 

mais de 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos EUA, numa 

manifestação pacífica, exigindo a redução da jornada de trabalho para oito 

horas. Em consequência, a polícia tentou dispersar a manifestação, ferindo e 

matando dezenas de operários. 

 Depois de várias manifestações de trabalhadores, em vários países do 

mundo, onde se registaram várias mortes, feridos e presos, a opinião pública 

repudiou a ação das polícias e dos Governos, assim como das entidades 

patronais e, em 1889, três anos depois, o Congresso Operário Internacional, 

reunido em Paris, decretou o 1º de Maio como o Dia Internacional dos 

Trabalhadores.Em Portugal, o 1º de Maio começou a ser festejado, com 

liberdade e como feriado nacional, a partir de maio de 1974, após a Revolução 

do 25 de abril. Durante o Estado Novo, a data era reprimida pelo regime, que 

não admitia a sua celebração. 

 O Dia do Trabalhador é comemorado em todo o país, com 

manifestações, marchas, celebrações e comícios, de forma a apresentar ao 

Governo e às entidades patronais quais as necessidades e os direitos dos 

trabalhadores, as reivindicações de melhores salários e melhores condições de 

trabalho.  

 A importância deste dia vai muito além da simples comemoração dos 

direitos dos trabalhadores com um dia de descanso. Ele representa o resultado de 

vidas inteiras de lutas e conquistas da classe trabalhadora no mundo ao longo de 

séculos, e em especial ao longo do século XX. Como é evidente e, felizmente, 

temos exemplos de evolução no mercado de trabalho, salários justos, horários 

adequados. Contudo, este dia serve precisamente para lembrar e exaltar os 

milhões de pessoas em todo o mundo que ainda enfrentam condições desumanas, 

sendo muitas destas crianças nos países menos desenvolvidos. 

 Por isso, hoje ao assinalarmos a data, estamos a manter e a fortalecer, nem 

que seja de forma simbólica, todos os direitos e deveres fundamentais dos 

trabalhadores. No dia do trabalhador questionei pessoas conhecidas e anónimas e 

deixo aqui alguns testemunhos da importância deste dia nas suas vidas: 
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“O Dia do Trabalhador é 
comemorado em todo o 
país, com manifestações, 
marchas, celebrações e 
comícios, de forma a 
apresentar ao Governo e 
às entidades patronais 
quais as necessidades e os 
direitos dos trabalhadores, 
a s re iv ind icações de 
m e l h o r e s s a l á r i o s e 
melhores condições de 
trabalho. “ 
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“Para mim é o dia que se comemora a conquista dos direitos dos trabalhadores – 

Tia Lina. 

“Para mim o dia do trabalhador é um dia de trabalho” – empregada de balcão, 

pronto-a-vestir.  

“O dia dos trabalhadores é todos os dias” – empregada de balcão, padaria/

pastelaria. 

“É um dia de trabalho como os outros” - empregada de balcão, padaria/pastelaria. 

“Para mim, é um dia de descanso” – funcionário da CMF. 

“O dia dos trabalhadores é um marco de conquista dos trabalhadores pelos seus 

direitos laborais” – empresário. 

“Para mim é o dia onde se lembra e se luta pela equidade do género nas 

oportunidades laborais” – advogada. 

“É o dia em que o trabalhador celebra os seus direitos e seus deveres” – Prima 

Mariana, estudante universitário. 

 “O dia do trabalhador é o dia de celebração de todos quantos, a seu modo, 

colaboram na construção do mundo, através do trabalho manual ou intelectual. 

Não pode ser apenas um feriado, igual a tantos outros. É uma jornada de reflexão 

sobre as injustiças salariais e laborais, no mundo e em   Portugal, e 

designadamente a gritante desigualdade de género: para trabalho igual, as 

mulheres recebem bem menos que os homens. Pensemos que é preciso mudar 

urgentemente este paradigma” - Artur Coimbra, historiador 

“É o dia em que se assinalou o direito sindical dos trabalhadores. Os trabalhadores 

puderam ter representantes, que são os sindicatos, que os representam nos seus 

direitos e deveres.” –Tia Deca, jurista. 

“O “Dia do Trabalhador” deve ser aplaudido com honra, pelas conquistas 

alcançadas como, por exemplo, o respeito e o cumprimento dos diretos dos 

trabalhadores, a importância do mesmo na dignificação humana e o valor que 

todos os trabalhos têm (sem exceção) para a realização da vida em sociedade.” 

Professora 

“Para mim é um dia que, ainda, faz muito sentido, quer pela comemoração das 

conquistas alcançadas, quer na luta, por exemplo, pela igualdade de género nas 

oportunidades de igual trabalho e de igual salário para homens e para mulheres.” 

Mãe. 
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 “O dia do trabalhador é o dia 
de celebração de todos quantos, 
a seu modo, colaboram na 
construção do mundo, através 
d o t r a b a l h o m a n u a l o u 

intelectual. Não pode ser apenas 
um feriado, igual a tantos 
outros. É uma jornada de 
reflexão sobre as injustiças 
salariais e laborais, no mundo e 
em   Portugal, e designadamente 

a gritante desigualdade de 
género: para trabalho igual, as 
mulheres recebem bem menos 
que os homens. Pensemos que é 
preciso mudar urgentemente 
e s t e p a ra d i g m a ” - A r t u r 
Coimbra, historiador 



JORNAL ESCOLAR DIGITAL 5ºA - A.E.PROF. CARLOS TEIXEIRA-FAFE

ARTIGO DE OPINIÃO 

Leonor Teixeira 

ILUSTRAÇÃO 

Ruben Magalhães 

 Na sequência do dia do Trabalhador, 
decidi fazer esta pequena ilustração de um 
Trabalhador. 

 Fica aqui a minha pequena colaboração 
para as comemorações do 1º de Maio. 
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“Individualmente, somos uma gota.  

Juntos, somos um oceano.”

 No passado dia 1 de maio foi celebrado o dia do trabalhador, 

também conhecida como a festa do trabalhador. 

 Esta homenagem remonta a 1 de maio de 1886, quando uma 

greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago com o objetivo 

de conquistar melhores condições de trabalho. Até aos dias de hoje 

continua-se a reivindicar tais direitos. 

 Na minha opinião, todas as profissões são importantes para o 

bom funcionamento da sociedade. Nos últimos tempos, temos dado mais destaque a médicos, enfermeiros, 

professores, bombeiros, autoridades policiais, etc. que têm estado na linha da frente para ajudar todos e a quem 

temos muito a agradecer. 

 Mas, acho que nos temos esquecido de valorizar também outros tantos que se têm esforçado, dando 

tudo de si e pondo-se em risco assim como nas outras profissões referidas, para que possamos ter os nossos 

bens essenciais e para que tenhamos direito ao conforto de toda a comida e higiene. 

  A todos estes que temos esquecido devemos valorizar mais e agradecer por tudo o que têm feito 

(agricultores, trabalhadores de supermercados, carteiros, trabalhadores da recolha de lixo, motoristas e 

poderíamos mencionar muitos mais),peço desculpa por não os mencionar a todos, mas a todos agradeço do 

fundo do coração! 

 Termino com a frase de um escritor japonês Ryunosuke Satoro:
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FEIRAS FRANCAS - FAFE  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Maria Manuel Marinho 

 As feiras são conhecidas desde a Idade Média. Locais de compra e venda de produtos agrícolas, 

pecuários e artesanais, com enorme importância nas sociedades rurais tradicionais, as feiras foram decaindo 

de importância à medida que o comércio se foi desenvolvendo e ganhando espaços próprios de atividade. 

No entanto, ainda hoje se realizam um pouco por todo o país, quer feiras semanais, quer associadas a 

alguma festa ou romaria, quer as feiras francas. 

 Vamos debruçar-nos sobre estas últimas. A feira franca dos 16 de maio, que ainda hoje vigora, 

desde há um século, é coincidente com o feriado municipal. Realiza-se nos dias 16 e 17 de maio de cada 

ano, e sendo de tradição antiga é, ainda hoje, um apreciado cartaz turístico que anualmente se repete, com 

dois números obrigatórios e incontornáveis, o concurso pecuário e a corrida de cavalos a 17 de maio, a par 

com o comércio predominantemente rural e artesanal, que trazem à cidade milhares de pessoas do 

concelho e das redondezas em ambiente de festa e de grande animação. 

 As feiras francas mantêm-se até à atualidade mais ou menos com as mesmas características, embora 

as mais tradicionais vão perdendo alguma relevância. Podemos encontrar nestas feiras os carrosséis e 

atrações de toda a espécie, voltados para as crianças e jovens, barracas de farturas e de comes e bebes, 

tendas de bijutarias, de discos e brinquedos que se instalam na cidade dias antes das feiras e que ficam mais 

alguns dias depois destas. 

 Obviamente, que não faltam os espetáculos musicais de todo o género, incluindo os ranchos 

folclóricos as e filarmónicas locais, ao longo dos três ou quatro dias de festividades. 

 Mantendo, assim, as características que perduram ao longo dos últimos decénios, as feiras francas 

vão-se adaptando aos novos tempos, harmonizando a tradição e a modernidade, de forma a sobreviver 

como espaço necessário e cíclico de realização social. 

 De registar que o prato típico das feiras francas de maio é a famosa vitela assada à moda de Fafe, da 

qual se falará na próxima edição deste jornal. 

 Este ano, tal como no ano passado, face ao estado pandémico que se vive no país e no mundo, 

devido ao Covid-19, Coronavírus- SARS-CoV-2, as Feiras Francas não se realizam como tem sido habitual. 

“A edição deste ano das Feiras Francas será assinalada de forma simbólica, com a realização de uma feira* no dia 16 de maio (nos moldes da 

feira semanal) e com o anúncio online dos vencedores do Concurso Pecuário das Raças Minhota e Barrosã (com a avaliação do júri na própria 

exploração), sendo esta uma forma de apoio aos produtores de gado do nosso concelho que tem demonstrado, ao longo do tempo, 

perseverança neste setor da atividade. 

*A realização da feira está sujeita à evolução da situação pandémica em Fafe.” 
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REPORTAGEM 

  

  A biblioteca é um espaço muito importante na escola, 

pois lá se realizam muitas atividades lúdicas, da escola e do 

agrupamento, tais como concursos literários, sendo também um 

local onde se podem realizar sessões de estudo, com 

computadores disponíveis e uma vasta lista de livros de consulta, 

bem como dispões de professores que nos auxiliam. A nossa 

biblioteca já criou várias iniciativas para as turmas de diferentes 

ciclos, tais como os “dez minutos a ler”, na qual participamos, e 

muito mais sendo assim um espaço maravilhoso de convívio, enriquecimento e estudo. A nossa 

biblioteca é o “coração da escola”. 

Fomos entrevistar a professora responsável por este espaço, professora Sofia Fernandes. 

1. Olá, Sra. professora Sofia, acha que a biblioteca tem um impacto muito grande na escola? 

Claro que sim. A biblioteca é um centro de recursos de aprendizagem. Não apenas de apropriação 

da informação, mas também de produção do conhecimento por meio de atividades colaborativas, 

conectadas e diversificadas.  

A sua utilização ajuda a desenvolver capacidades e competências e aumentar o nosso conhecimento. 

Isso traduzir-se-á em sucesso, em melhores classificações nas diversas disciplinas. Utilizar a BE é o 

caminho para a obtenção de bons resultados e para o domínio das literacias indispensáveis para o 

futuro. 

2.  Como tem sido a afluência ao espaço nos tempos que correm? 

A afluência ao espaço tem sido boa, nestes tempos que vivemos. O plano de continência obriga-nos 

a ser disciplinados, cumprindo as normas recomendadas pelas autoridades de saúde. É claro que 

sem pandemia a afluência era maior. 

3. O que acha da importância dos livros para a mente humana? 

O hábito de leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. A leitura é para a 

mente o que o exercício é para o corpo, ajuda a mente a manter-se saudável e em boa forma. 

Desenvolve a nossa capacidade mental e intelectual.   

4. Quando é que surgiu o seu interesse pelos livros? 
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 A IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR NAS ESCOLAS.

 Martim Lima, Guilherme Oliveira, Guilherme Lemos e Victória Fernandes
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O meu interesse pelos livros surgiu desde muito cedo, desde a minha infância. Com o passar dos 

anos foi-se consolidando, leio diariamente. Gosto de vários tipos de leitura e estou sempre atenta às 

novidades editoriais. Gosto de ler aquilo que é atual.   

5. Gosta deste cargo de responsável pela BE? O que mais a fascina? 

Sim, gosto. É necessário servir os nossos utilizadores quer 

presencialmente quer no digital e isso é desafiante.  

Fascina-me a participação ativa nas atividades educacionais da escola, 

em particular quanto ao uso de recursos digitais que potencializam a 

aprendizagem. Vibro com os alunos quando participam em projetos/

concursos se esforçam e conseguem superar as suas expectativas. 

É importante fazer com que os utilizadores que não procuram a BE, 

tenham curiosidade em frequentá-la e conhecer o que lhes vai sendo 

divulgado, fazer com que os que já a frequentam não o deixem de fazer 

e projetar, na escola e para o exterior, o trabalho que é desenvolvido 

pela equipa de trabalho estimulando uma mentalidade coletiva, 

interveniente e participativa. 

6. Como professora de Física e Química, como relaciona a leitura com a ciência? 

 A leitura e a ciência andam de mãos dadas. A leitura desenvolve a criatividade e a imaginação. 

Ajuda-nos a compreender melhor o mundo e a vida. Abre-nos horizontes e, nesse sentido, ajuda-nos 

também a compreender os fenómenos físicos e químicos.  

Já agora, a título de curiosidade, posso dizer-vos que já escrevi alguns manuais escolares e para-

escolares na minha área. 

7. Qual o livro que mais a marcou? Porquê? 

Gostei de vários livros mas, posso destacar um dos últimos livros de 

ficção que li “A Fortaleza Digital” de Dan Brown. É um livro muito 

interessante, as personagens são cativantes e o enredo muito bem 

trabalhado e aborda um tema muito atual, a violação de privacidade na 

internet. Aconselho vivamente a sua leitura. 

Felicito-vos pela vossa entrevista.  

Fizeram perguntas inteligentes e muito bem pensadas. Parabéns 

também pelo vosso “Esvoaçar”, que já vai na 4ª edição. Os artigos são 

sempre de grande interesse para a comunidade escolar. Se precisarem 

de algum apoio para este projeto ou outros, a biblioteca está à vossa 

disposição. 
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DIA DA MÃE - PRESENTES  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Diogo Freitas      Válter Domingues Lobo

Rodrigo Daniel                        Maria Manuel Marinho

Bárbara Fernandes          Guilherme Lemos
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DAILY ROUTINE 

Victória Fernandes 

Hi! My name is Victória and I will talk about my daily routine on 

Fridays, because this is my favourite day of the week. 

I get up and then I get dressed. Afterwards I have breakfast, brush 

my teeth and comb my hair. 

My father drives me to school, and then I have my morning 

classes. 

I have lunch at home, with my parents and my brother. 

After lunch, I go back to school, again. 

At the end of the afternoon classes, my father picks me up at 

school and drives me home. 

I do my homework and I have a bath. 

Then I have dinner with all my family. 

Finally I go to bed. 
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My Daily Routine 
on Fridays.
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SUGESTÕES 
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Maria Leonor Oliveira 

Connect Four (também conhecido como, Four Up, Plot four, Find Four, Captains 

Mistress, Four in a Row, drop Four e Gravitrips na União Soviética) é um jogo de 

tabuleiro de conexão para dois jogadores que escolhem uma cor e, em seguida, 

revezam-se colocando os discos coloridos em uma grade suspensa verticalmente 

de sete colunas e seis linhas. As pecas caem em linha reta, ocupando o menor 

espaço disponível na coluna. O objetivo do jogo é ser o primeiro a formar uma 

linha horizontal, verticalmente ou na diagonal de quatro de seus próprios discos. 

O primeiro jogador sempre pode vencer fazendo as jogadas certas.  

Gonçalo Castro 

O planeta Branco, de Miguel Sousa Tavares, ilustração de Rui Sousa  

Esta história fala de uma viagem ao espaço, numa nave espacial chamada 

Ítaca-3000 em que três astronautas Lucas, Baltazar e Lydia partiram da Terra, do 

deserto Sahara, na África, em direção a outro planeta à procura de água. Quando 

chegaram tinham envelhecido uns 40 anos, em 12 horas. Então saíram da nave e 

viram um homem que informava que aquele era o planeta branco.  

Sem dúvida, este é um livro que recomendo, porque foi muito interessante seguir 

a viagem e os caminhos que os astronautas percorreram no espaço. Ao longo da 

história estava curioso para saber como iria acabar. 

Rodrigo Daniel 

Uma história sobre preconceitos e aceitação, cheia de piadas engraçadas e palavras 

tolas, ao estilo bem-humorado do comediante David Williams. O nosso herói, Ben, 

adormece só de pensar que tem de ficar em casa da avó. Que seca! É a avozinha mais 

aborrecida de sempre: só pensa em jogar jogos de tabuleiro e comer sopa de couve.  

Mas há dois segredos que Ben desconhece: 

- A sua avozinha é uma famosa ladra de jóias.  

- E toda a vida sonhou roubar as Jóias da Coroa inglesa, e agora precisa da ajuda de 

Ben… 

Válter Domingues Lobo 

Está na hora de voltar a assistir a peças de teatro e concertos ao vivo!  Por isso, 

nesta edição sugiro “Brincar com Mozart”.  

Depois do êxito que foi Mini Mozart,  surgiu agora a saga dos irmãos 

Mozart, Wolfgang e Nannerl, numa viagem musical pelas composições e 

vivências do génio austríaco. É de forma lúdica e alegre que nos cruzamos 

com o talento do pequeno prodígio, para que ninguém se esqueça de que 

a música é uma festa e nos faz sentir melhor. 

Formadores: António Miguel Teixeira e Sofia Nereida - Casa da Música - Porto. 
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Rodrigo Daniel 

Relançamento do primeiro 

volume da série Harry Potter 

com as imagens de capa da 

e d i t o r a B l o o m s b u r y p e l a 

pr imeira vez em Portugal 

«Voltando o sobrescrito ao 

contrário, com as mãos a tremer, 

Harry viu um selo de lacre cor 

de púrpura com um brasão 

onde podia distinguir-se um 

leão, uma águia, um texugo e 

uma serpente envolvendo a 

letra H.» 

Harry Potter nunca tinha ouvido 

falar de Hogwarts quando as 

CARTAS começaram a cair na 

entrada do número quatro, em 

Privet Drive. Com a morada 

escrita a VERDE num sobrescrito 

em papel pergaminho amarelo 

com LACRE A ROXO, são 

rapidamente confiscadas pelos 

seus tios HORRÍVEIS. 

Mas no dia do décimo primeiro 

a n i v e r s á r i o d e H a r r y, u m 

GIGANTE de olhos pretos e 

brilhantes chamado RUBEUS 

HAGRID entra abruptamente 

com muitas e novas notícias 

SURPREENDENTES: Harry Potter 

é um feiticeiro e tem um lugar à 

sua espera na ESCOLA DE 

M A G I A E F E I T I Ç A R I A D E 

HOGWARTS. Vai começar uma 

incrível aventura!

Rodrigo Vaz 

Nesta pequena obra “Primeiro 

livro de poesia” de Sophia 

Mello Breyner Andresen, onde 

se vê o esboço de um menino 

a segurar uma gui tar ra , 

encontramos obras de poetas 

de todos os países de língua 

oficial portuguesa.  

Nele encontramos poesias em 

p o r t u g u ê s d e Po r t u g a l , 

Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Timor, Brasil, Guiné e 

São Tomé e Príncipe. Entre os 

poetas portugueses contam-

se, Luís Vaz de Camões, Gil 

Vicente , António Nobre, 

Fernando Pessoa, entre outros. 

H á t a m b é m p o e s i a s 

populares, tradicionais, sem 

atribuição de autor.  

É um excelente manual de 

iniciação ao mundo da poesia, 

tanto para os mais pequenos 

como para os mais crescidos e 

uma bela oportunidade de 

aprender, a cada dia , a 

poetizar a vida quotidiana. 

Todos as crianças e jovens 

deviam ler estes poemas e até 

saber alguns de cor.  

Rodrigo Daniel 

Excerto: 

Tão jovem! Que jovem era!  

(agora que idade tem?) 

Filho único, a mãe lhe dera 

Um nome e o mantivera: 

"O menino da sua mãe".» 

O " m e n i n o d a s u a m ã e " 

embarcou na caravela da poesia 

e, qual marinheiro galgando 

temíveis ondas, fez-se Fernando 

Pessoa. 

Que aventuras terá vivido 

dentro de si?  

Em quantos «eus» se terá 

desdobrado? 

Acompanha-o nesta viagem e 

vem descobrir as múltiplas faces 

de um poeta que sonhou ser 

maior do que Camões, um 

poeta do Mundo, cujo génio 

não coube dentro das fronteiras 

do seu país. 
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Maria Leonor Oliveira        

 Sabias que o peixe-vela é um dos 
peixes mais rápidos do oceano? 

Rodrigo Vaz 

Sabias que…  

B e e t h o v e n e r a c a n h o t o , 

desorganizado com as suas 

coisas e não gostava de tomar 

banho. Consta-se que os seus 

amigos (que eram poucos), 

lavavam as suas roupas sujas 

sem que ele percebesse e 

devolviam-nas limpas. 

Mozart nunca quis fazer música 

por “encomenda” acabando 

por morrer na miséria.  

Mozart morreu aos 35 anos de 

idade nos braços da esposa, 

embora a causa da sua morte 

ainda seja controversa. 

Mozart, por vezes, embora 

r i s o n h o , t i n h a i m e n s o s 

comportamentos estranhos, 

falava alto e ria-se como uma 

hiena.  

O compositor austríaco com 

apenas cinco anos de idade já 

dominava o teclado e o violino 

e fazia apresentações às 

famílias reais europeias. 

Guilherme Lemos 

Quem descobriu a América? Os 

Vikings! 

Isso mesmo! Os Vikings chegaram 

no ano 986 à costa leste do 

Canadá 500 anos antes dos 

espanhóis aportarem nas Antilhas. 

O realizador do feito, segundo 

a  Saga dos Groenlandeses, foi o 

e x p l o r a d o r n ó rd i c o B j a r n i 

Herjólfsson, que apenas se limitou 

a contornar a costa. Anos mais 

tarde, outro viking, Leif Ericsson, 

desembarcou naquelas terras 

desconhecidas, tornando-se o 

primeiro europeu a pisar no 

continente que hoje chamamos 

de América. 

A comprovação em 1960, quando 

foram encontrados vestígios 

arqueológicos na região, como 

ruínas de casas e artefatos 

nórdicos. Ao que tudo indica, o 

assentamento viking teria durado 

aproximadamente 20 anos. O 

nome que eles deram àquelas 

terras foi Vinlândia, em referência 

às uvas silvestres que encontram 

por lá.

Sabias que …  

O português é ensinado nos 

currículos nacionais de 33 países?  

Há dezenas de milhares de alunos 

que estão a estudar português no 

mundo, como por exemplo no 

Senegal, Uruguai e China, onde o 

interesse tem sido crescente.  

Em 2022, Portugal será o foco de 

três festivais literários: em Leipzig 

(Alemanha), São Paulo (Brasil) e Lima 

(Peru). 

Maria Leonor Oliveira     

Sabias qua uma chita consegue 
correr cerca de 105km por hora? 

Sofia Santos 

Sabias que na Coreia do Sul o ano 

l e t i v o c o m e ç a e m  m a r ç o 

e  os  estudantes universitários 

brigam mesmo para conseguir 

vagas em algumas disciplinas? 
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Guilherme Oliveira  

 O meu nome é Guilherme Oliveira e o meu talento é jogar 

futebol, apesar de também gostar de outros desportos e de 

música. 

 É no futebol que eu me sinto mais concretizado e feliz, 

porque desde pequeno que eu queria jogar futebol num campo 

com relva, sempre foi o meu sonho um dia ser futebolista e poder 

jogar num grande estádio. Para além de gostar do desporto em si, 

consigo encontrar no futebol grandes amizades e aprender 

grandes valores que se aprendem no desporto coletivo. 

 No futebol, e no desporto em geral, aprendemos esses 

valores como o companheirismo, a disciplina o respeito pelos 

outros, e a entre-ajuda com os nossos companheiros de equipa. 

Mesmo que não consiga ser futebolista profissional os valores do 

desporto acompanhar-me-ão para toda a minha vida.   

A  INTERCULTURALIDADE 

Válter Domingues Lobo 

 Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foi-nos proposto a realização de um trabalho sobre o tema 

da Interculturalidade. 

  De imediato pesquisei e estudei  o tema,  

elaborei um trabalho escrito e, para completar o mesmo, 

um vídeo que ilustra muito rapidamente a minha visão 

sobre este tema.  

 Como sabem, a Interculturalidade pode-se 

descrever como a defesa do diálogo entre as culturas com 

o objectivo de mostrar as nossas opiniões e pontos de 

vista de forma a que  todos sejamos valorizados e 

respeitados!  

 Com o lema que decidi criar para o efeito “Todos diferentes, todos iguais, todos amigos”, podem ver 

através deste link - https://youtu.be/s6n8t1ExJb0 - o vídeo sobre vários meninos que descrevem muito 

resumidamente como vivem nos seus países e que, um dia mais tarde, se encontram todos a viver no mesmo país - 

Portugal - com todas as suas diferenças e igualdades, mas sempre a valorizar o respeito e a amizade!  

 Espero que gostem e se divirtam tanto como eu me diverti ao realizá-lo!  

�29

https://youtu.be/s6n8t1ExJb0
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Ana Rita Lopes 

Massa à Bolonhesa à Moda da Rita 

Querem assistir ao meu vídeo? Carreguem no seguinte link e 

aprendam a cozinhar “Massa à Bolonhesa à moda da Rita.”  

Link: https://youtu.be/ZWDd_Z2ffOQ 

Ingredientes: 

1 cebola média;  

2 colheres de Azeite; 

1 cenoura; 

1 tomate médio; 

1 repolho médio; 

Sal (q. b.); 
  
3 folhas de Louro; 

1 copo de vinho branco; 
  
Meio Kg de Carne Picada; 

Meio Kg de massa 
esparguete; 

Salsa (opcional e a gosto). 

Modo de Preparação: 

 Coloca-se a cebola picada na panela, 

junto com o azeite. Junta-se a cenoura cortada 

aos quadradinhos e o tomate partido aos 

gomos, adiciona-se o sal e o louro. Junta-se o 

repolho cortado e o vinho e, de seguida a carne 

picada. Põe-se a refogar durante meia hora. 

 Depois, leva-se ao lume uma panela 

com água, sal e um fio de azeite. Após ferver, 

adiciona-se a massa, até cozer. 

 Empratar e está pronto a comer! 

Maria Leonor Rodrigues 

Baba de Camelo em 10 passos. 

Ingredientes: 

-5 ovos; 

-1 Lata de leite 
condensado 
cozido; 

-5 folhas de 
gelatina incolor; 

-1 pacote de natas; 

-1 pacote de 
bolacha Maria.

Modo de preparação: 

1º Coloque as 5 folhas de 
gelatina em água fria. 

2º Numa “1 2 3” triture um 
pacote de bolacha Maria e 
reserve. 

3º Separe as gemas das 
claras e bata as claras em 
castelo. 

4º Derreta as folhas de 
gelatina com as natas em 
lume brando e deixe esfriar. 

5º Bata as gemas com a 
caixa de leite condensado 
cozido na velocidade 1. 

6º Junte as as natas com a 
gelatina ao preparado 
anterior. 

7º Envolva as claras no 
preparado anterior.  

8º Leve ao frigorífico até ficar 

espesso.  

9º Polvilhe com bolacha 

Maria triturada. 

https://youtu.be/ZWDd_Z2ffOQ
https://youtu.be/ZWDd_Z2ffOQ
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FICHA 
TÉCNICA: 

Nome: Esvoaçar 

Diretor: Válter Domingues Lobo 

Coordenadores: Professora 
Gabriela Castro e Professor Miguel 
Oliveira 

Desporto e Saúde: Gonçalo Castro, 
Rodrigo Vaz, João Guilherme, Tiago 
Barros. 

Gastronomia: Maria Leonor 
Rodrigues, Ana Rita Lopes 

Notícias:  Diogo Freitas, Santiago 
Melo, Válter Domingues Lobo. 

Reportagem: Martim Lima, 
Guilherme Oliveira, Guilherme 
Lemos, Victória Fernandes. 

Curiosidades: Sofia Santos, 
Margarida Camelo, Guilherme 
Moura, Maria Leonor Oliveira, Maria 
Leonor Rodrigues. 

Entrevista: Bárbara Fernandes, 
Diogo Freitas, Érika Mota, Válter 
Domingues Lobo. 

Artigos de Opinião: Leonor 
Teixeira, Diogo Freitas. 

Passatempos: Jonathan Oliveira, 
Eduardo Fernandes, Maria Alice 
Cosinha. 

Ilustração: Ruben Magalhães. 

Música: Victória Fernandes, Bárbara 
Fernandes, Ana Rita Lopes, Duarte 
Ribeiro. 

Sugestões: Rodrigo Daniel, Maria 
Manuel Marinho, Guilherme Moura, 
Maria Alice, Válter Domingues 
Lobo, Victória Fernandes. 

Maria Alice Cosinha 

Na aula de matemática... 

A professora pergunta ao Joãozinho: 

 - Joãozinho, se lhe der 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos, quantos gatos é 

que você terá? 

 - 7. 

 - Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Se eu lhe dou 2 gatos, 

mais 2 gatos, mais 2 gatos. Com quantos gatos você fica? 

 - 7, professora. 

  - Vamos mudar a pergunta. Eu dou-lhe 2 laranjas, mais 2 laranjas, mais 2 

laranjas. Com quantas laranjas você fica? 

 - 6. 

  - Muito bem, Joãozinho! Agora vamos voltar ao exemplo dos gatos. 2 

gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos: Com quantos gato  fica? 

 - 7. 

 -Mas porquê 7, Joãozinho?  

 -Porque eu já tenho um gato em casa.

Jonathan Oliveira 

Sou frio e também sou quente 

sou fraco e também sou forte 

nunca posso estar parado, 

vejam lá a minha sorte! 

(Vento)

Eduardo Fernandes 

Que semelhança existe entre um 

forno e uma sapataria? 

(Na sapataria há sapatos e o forno assa patos.)

Jonathan Oliveira 

 Um menino 

oferece um desenho à mãe. 

- Mas filho, este desenho não tem 

nada! 

- Tem sim mãe, desenhei um 

homem invisível.

Eduardo Fernandes 

Filho - Ó mamã , é verdade 

que as pessoas quando morrem 

transformam-se em pó?  

Mãe - É sim, meu filho!  

Filho - Então quantas pessoas já 

morreram debaixo da cama da avó? 
5º A


