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A atenção e a opinião de quem pensa e de quem faz pensar…

As notícias são muitas e entram cada vez mais pelas nossas casas. E, mais do que pensamos, 
é habitual escutarmos as crianças, entre elas, a discutirem o que vão ouvindo e percebendo 
o que se está a passar no mundo. Entre elas, procuram as respostas ou as informações que 
não vão conseguindo das pessoas que lhes estão próximas. Não é fácil explicar aquilo para 
o que nem sempre encontramos razão…

Desde 2011, com o PROJETO “EU PARTICIPO”, a Câmara Municipal de Palmela ajudou mui-
tas crianças a falar destas coisas e a ler o mundo através da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável. 

Em 2016, no processo de descoberta da sua cidadania, um grupo de crianças sentiu o im-
pulso de assumir o seu espaço de opinião e explicar a outras crianças e às restantes pessoas 
adultas, pelas suas próprias palavras, o que é isto de ser Agente Eu Participo. 

Desde então, com periodicidade quinzenal, e à medida que as crianças se sentem prepa-
radas para fazê-lo, escrevem sobre o que entendem, o que sentem e o que fazem para que 
o mundo seja melhor. Falam de direitos da criança e direitos humanos na sua vida e na das 
outras pessoas, explicam as notícias através da sua visão, apresentam os projetos que vão 
decidindo fazer na sua escola ou comunidade e põem em evidência o seu direito à opinião. 

Sabemos que os tempos, espaços e anseios das crianças nem sempre são os nossos e por 
isso os artigos surgem… e cá estamos nós à espera de escutar as suas vozes.

Um agradecimento ao Jornal do Pinhal Novo por ter aceite este desafio e a todo o corpo 
docente que acompanha e acarinha este projeto.

Alvaro Balseiro Amaro

Presidente da Câmara Municipal de Palmela
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2016
1  “Eu Participo” – Os nossos superpoderes de crianças | Crianças da turma 4ºB – EB Joaquim José de 

Carvalho

2  A escola de Águas de Moura também tem agentes Eu Participo! | Crianças da EB Águas de Moura

3 A nossa escola | Crianças da EB Batudes

3 Direitos da criança - “Eu Participo” | Crianças da EB Palhota

4 A nossa visita ao jornal do Pinhal Novo | Crianças da EB Águas de Moura
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7 Dia da não violência e da paz | Iris – 4º ano – EB Palhota

8 A cidade da nossa tribo | Crianças da EB Palhota – 1º e 2º ano

9 O peso das mochilas | Ana Margarida – 4º ano EB Lagoa da Palha

10 A fome no mundo | Angélica Macedo – 4º ano – EB Batudes
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19  O museu da música mecânica é na nossa terra! | Ana Afonso Brinca e Ana Margarida Albuquerque – 

4º ano – EB Lagoa da Palha

20 Malala | Beatriz Peralta – EB Águas de Moura

21  Direitos pessoais das  crianças | Margarida Neves e Luna Nunes – 3º ano – EB Lagoa da Palha

22 As mulheres | Inês Gonçalves Ramos – EB Águas de Moura

23 Os direitos dos animais | Clara, Madalena e Tomás – 4º ano – EB Águas de Moura

23  Fomos ao Ministério da Educação no Dia Universal dos Direitos da Criança (parte 1)  

Tomás Galambas Pereira – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

24  Fomos ao Ministério da Educação no Dia Universal dos Direitos da Criança (parte 2)  

Miguel Esteves – 3º A – EB António Matos Fortuna



2018
26   As nossas preocupações

27   O que aconteceu no dia da mulher?

28   Direitos das crianças
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29   Eu participo
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2019
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33   O problema da falta de água melhorado: a história da Marta!
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35   Manifestação pelo clima!

36   Eu participo na minha aldeia!

37   Direitos que não podem ser esquecidos!
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39   Problemas nas minhas ruas! Gostava de brincar na rua!
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41   A vida de Anne Frank

42   Manifestação pelo clima

43   Os direitos que temos e pouco usamos

44   Se o planeta fosse limpo era um milagre!
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2018
26 As nossas preocupações | Crianças da turma 4ºB – EB António Matos Fortuna

27  O que aconteceu no dia da mulher? | Maria Honório e Lara Miranda – EB Lagoa da Palha

28 Direitos das crianças | Alice – EB António Matos Fortuna

28 Os direitos das crianças | Carolina – EB Batudes

29 Eu participo | Dinis – EB Batudes

29 A tua voz (parte 1) | Crianças da EB Alberto Valente e EB Zeca Afonso

30 A tua voz (parte 2) | Crianças da EB Alberto Valente e EB Zeca Afonso

30 A tua voz (parte 3) | Crianças EB Alberto Valente e EB Zeca Afonso

2019
32 Não queremos guerras! | Miguel Ferreira e Simão Filipe – EB Batudes

33 O problema da falta de água melhorado: a história da Marta! | Marta – EB Batudes

34 Um passeio pela nossa localidade… | Beatriz Serrano e Thys Pina - EB Batudes

35 Manifestação pelo clima! | Madalena Alcobia – 4º C – EB António Matos Fortuna

36 Eu participo na minha aldeia! | Crianças da turma 4º B – EB António Matos Fortuna

37  Direitos que não podem ser esquecidos! | Raquel Cavaco – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo 

Capelo

38 A reciclagem do lixo! | Maria Madalena – EB António Matos Fortuna

39  Problemas nas minhas ruas! Gostava de brincar na rua! | Miguel Domingos – EB António Matos 

Fortuna

40  Manifestação sobre as alterações climáticas! | Clube “Eu Participo” – EB António Matos Fortuna

41 A vida de Anne Frank | Inês Correia – EB Batudes

42 Manifestação pelo clima | Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

43  Os direitos que temos e pouco usamos | Sara Camolas – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo 

Capelo

44 Se o planeta fosse limpo era um milagre! | Turma 4º B – EB Aires

45 Alterações Climáticas | Raquel Cavaco – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo



2020
47 A minha primeira pandemia | Sara Camolas – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

48 E se fosse contigo? | Raquel Cavaco – Clube “Eu Participo” - EB Hermenegildo Capelo

49 Uma pequena heroína | Leonor Mondim – 4ºB – EB Aires

50 Ann Frank | Rita Arronches – 4º ano – EB Palhota

51 A pandemia e as crianças | Alice Paiva – 3º C – EB António Matos Fortuna

52 Uma vida sem cor | Clara Ramos – 4º ano – EB Palhota

52 Um tsunami que alterou a minha vida | Carlota - Clube “Eu Participo” - EB Hermenegildo Capelo

53 Malala | Gonçalo Oliveira – 4º B – EB Aires

54 Para a Malala | Leonor Mondim – 4º B – EB Aires

55 A educação é um direito meu, teu e de todos! | Rita Arronches – 4º ano – EB Palhota

56 Com a natureza tudo é mais divertido | Luca – 3º A – EB António Matos Fortuna

57 Com a natureza tudo é mais divertido | Carolina Vicente – 3º A – EB António Matos Fortuna

58 A cidade e o governo das Crianças | David Alves – 4º B – EB Aires

59  Shoestrike – a nossa manifestação pelo clima | Ana Oliveira e Sara Camolas - Clube “Eu Participo” - 

EB Hermenegildo Capelo

2021
61 Anne Frank | Rita Fernandes – 4º C – EB António Matos Fernandes

62 A aldeia da minha tribo | Rita Fernandes – 4º C – EB António Matos Fernandes

63 Cá vamos nós outra vez | Raquel Cavaco – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

64 A educação é um direito de todas as crianças | Rita Fernandes – 4º C – EB António Matos Fernandes

65  Um pequeno produto, mas um grande problema! | Amália Galrito - Clube “Eu Participo” –  

EB Hermenegildo Capelo

66 Adotei um pinheiro | Rita Fernandes – 4º C – EB António Matos Fernandes

67 Agir pela nossa casa | Sara Camolas – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

68 O desporto é fundamental | Maria Camolas – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

69 Crueldade com os animais | Ana Oliveira – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo

70 I O que é para ti a liberdade? | Crianças do 3º e 4º ano – EB Batudes

71 II O que é para ti a liberdade? | Crianças do 3º e 4º ano – EB Batudes

72 III O que é para ti a liberdade? | Crianças do 3º e 4º ano – EB Batudes

73 IV O que é para ti a liberdade? | Crianças do 3º e 4º ano – EB Batudes
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75 Eu avisei | Marta Girão – Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo 

76 Como assim? | Raquel Cavaco - Clube EU Participo – EB Hermenegildo Capelo

77 Conselhos de miúdos para graúdos | Jovens da turma 9ºA - EB Hermenegildo Capelo

78 Se eu mandasse… | Crianças do JI Olhos de Água

79 Conselhos de miúdos para graúdos | Crianças da turma 6º G da EB Hermenegildo Capelo

80 A guerra entre a Rússia e a Ucrânia | Crianças da EB Palhota

81 Conselhos de miúdos para graúdos | Crianças da turma 5º G da EB Hermenegildo Capelo

82 Conselhos de miúdos para graúdos | Crianças da EB Batudes
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85 Mundo | Crianças da EB Palhota

86 A luta das nuvens / O que eu sinto… | Maria Rita - EB Batudes

87 A Guerra | Luísa Vitorino - EB Batudes

87 Conselhos de miúdos para graúdos | Clube “Eu Participo” – EB Hermenegildo Capelo
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10 de Maio de 2016informação geral4 Jornal do Pinhal Novo

Somos uma turma do 4º ano (4º B) da Es-
cola Básica Joaquim José de Carvalho
que participa num projeto chamado “Eu

Participo” com a Câmara Municipal de Palmela,
e onde também participam muitas outras turmas
do concelho. Desde o nosso primeiro ano de es-
colaridade que a nossa Agente “Eu Participo”
Cristina Correia  nos acompanha neste projeto e
aventura. Começámos este projeto com as pro-
fessoras Elisabete Rocha e Isabel Farelo no
nosso 1º ano de escolaridade  e falamos dos di-
reitos das crianças , pois todos temos os nossos
direitos e deveres, tal como os nossos pais.

Primeiro começámos por pensar o que era ne-
cessário melhorar no espaço da nossa escola e
falámos com a Coordenadora da nossa escola,
Maria da Luz Constantino. Depois, numa das
assembleias de turma, com a presença do Presi-
dente da Junta de Freguesia de Palmela - Fernan -
do Baião e do Vereador da Câmara Municipal -
Adilo Costa apresentámos a proposta para o
nosso recreio: pintarmos uma parede com os di-
reitos da criança, colocarmos um cesto de bas-
quete, uma mesa de piquenique, um quadro de
giz e uma casa para pássaros. 

A nossa proposta foi aceite e assim começou
esta grandiosa aventura como “Agentes Eu Par-
ticipo”.

Já no 2º ano com a professora Teresa Finuras,
continuámos as nossas assembleias e fizemos
várias visitas de conhecimento do meio local.
Fomos visitar os Paços do Concelho, onde
fomos recebidos pelo Presidente da Câmara de
Palmela - Álvaro Amaro e mais tarde também
fomos à Junta de Freguesia de Palmela. Ficámos
a saber que funções desempenhavam as pessoas
nos vários cargos que exercem e como podería-
mos participar nas decisões do município, sem-
pre que é necessário.

No 3º ano, porque um dos nossos colegas
mora na Quinta do Anjo, quisemos conhecer
essa Junta de Freguesia, e falámos com o Presi-

dente - Valentim Pinto que nos explicou como
funcionava e o que por lá era feito. Nessa altura
éramos mais pequenos, mas reguilas e por isso
quisemos conhecer o CRJ.

Fomos ainda aos armazéns da Câmara Muni-
cipal de Palmela onde percebemos o trabalho
que lá é realizado para o bem-estar dos cida-
dãos. Cada setor tem as suas funções e são des-
tinadas ao bom funcionamento de sinais de
trânsito, saneamento básico, recolha do lixo e
limpeza das ruas.

A nossa aventura não terminou por aqui e nas
assembleias de turma iam surgindo várias ideias
para melhorar o meio local. Foi então que surgiu
a ideia da Beatriz Oliveira de construir um novo
parque no bairro “Nova Palmela” porque o par-
que onde ela brincava tinha sido destruído. 

Fizemos uma maquete para apresentar ao Pre-
sidente da Câmara Municipal. A turma dividiu-
se em vários grupos de trabalho e cada grupo
fez uma parte.

Quando já estava tudo pronto apresentámos,
num plenário  onde estavam presentes o Presi-
dente da Câmara Municipal o Presidente da
Junta de Freguesia de Palmela, a arquiteta Ma-
nuela Dinis e o Vereador Adilo Costa. Todas as
pessoas gostaram da nossa ideia e também gos-
taram de como nós apresentámos a maquete.

Este ano a nossa ideia está a ser feita num
projeto daqueles que se fazem com arquitetos
para depois ser construído . Estamos muito ra-
diantes e felizes por poder participar e melhorar
o nosso meio local.

Durante o 4º ano continuamos a falar de di-
reitos, da importância da liberdade e como é im-
portante participar. Convidámos o Vereador
Adilo Costa e ele veio à turma. Falou sobre duas
histórias: uma quando esteve preso, onde a
amiga de cela era uma formiga e outra sobre o
25 de abril. O vereador lutou pela liberdade de
Portugal e também mostrou umas fotos da sua
vida nessa altura.

Este ano também temos falado sobre o tema
dos refugiados, que são pessoas que fogem para
países mais pacíficos por causa da guerra. Os re-
fugiados têm direito a ter casa, liberdade, família,
saúde, higiene pessoal e roupas. Os refugiados
têm direito a ser tratados como nós. Nós temos o
dever de receber os refugiados com carinho, amor,
simpatia e outras coisas agradáveis. 

Para conhecermos mais sobre a Convenção
sobre os Direitos da Criança, fomos a Lisboa visitar
o “Espaço a Brincar” . Esse espaço é dividido por
4 salas “sobrevivência”, “participação”, “prote-
ção” e “desenvolvimento”. 

Em cada sala havia uma atividade para fazer.
Na primeira sala fizemos a apresentação e cons-
truímos, em vários grupos, os puzzles dos
nomes das quatro salas. Na sala da “proteção”,
havia duas cadeiras, uma
áspera e outra fofinha
para perceber qual
escolh íamos .
Depois na sala
da “sobrevivên-
cia” havia 3 caixas
com vários objetos:
comida, roupa, fotogra-
fias de familiares e outras
coisas. Tínhamos de escolher 3
coisas para levar se saíssemos de
casa. E ainda fomos à sala do “de-
senvolvimento” havia um grande
monte de almofadas com frases de coisas
importantes para nós. No final fomos à sala
da “participação”, na qual tínhamos uma pa-
rede com várias palavras sobre a participação e
fizemos uma teia com um novelo de lã. 

Este ano estamos a fazer ainda atividades
sobre o Desenvolvimento Sustentável . Cada um
de nós tem um super poder, fazendo propostas

de como melhorar o nosso planeta com esse
poder, no nosso dia-a-dia.

Tem sido uma aventura agradável e muito en-
riquecedora, onde aprendemos a nos tornarmos
cidadãos mais participativos e ativos na comu-
nidade. 

Esperamos que na nossa passagem para 5º
ano possamos continuar com este interessante e
criativo projeto “Eu Participo”, onde as ideias
e opiniões das crianças são ouvidas e analisadas
para construir um MUNDO MELHOR.

Participar é… ajudar…dar a opinião…fazer
projetos… Acreditar num Mundo melhor!

Ser Agente “Eu Participo” é … proteger e
ajudar as crianças… ajudar a comunidade…
saber quais são os nossos direitos e deveres…
fazer projetos… contribuir para a participação
das crianças explicando-lhes a Convenção sobre
os Direitos da Criança!

Projecto "eu Participo"

“eu PaRtIcIPo” – os nossos suPeRPodeRes de cRIanças!
“Neste processo de (re)descoberta da sua cidadania, neste último ano as crianças do projeto
começaram a questionar porque não existe um canal de informação direto que lhes explique
o mundo, através da sua linguagem, de forma clara e transparente. Isto quer seja relacio-
nado com a informação que lhes é dirigida mas que muitas vezes não lhes chega (divulgação
de atividades culturais ou informações obre projetos em que participam) ou quer seja re-
lacionado com a situação que o mundo enfrenta com os refugiados a entrar na Europa.  Estas
crianças passaram a ler o mundo através da Convenção sobre os Direitos da Criança e a
partir dai surgem duvidas, projetos, anseios,… Neste sentido as crianças da turma da EB Joa-
quim José de Carvalho (a qual participa desde o ano lectivo de 2012/13), propuseram lan-
çar-se nesta aventura de também elas participarem, com o seu direito de voz, no seu direito
à informação sobre o que se passa no mundo – artigo 17º da Convenção sobre os Direitos
da Criança.  – contribuírem para uma coluna de informação ou artigo num jornal local.
Como nos têm mostrado estes 5 anos de projeto, não sabemos nunca qual vai ser o resul-
tado desta experiência e até quando ela vai decorrer. Sabemos que os tempos, espaços e
anseios das crianças serão respeitados e com isso elas nos demonstrarão o que importa e
e qual a sua leitura do mundo.”

10 maio 2016
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CaRneIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
amor: Apesar da semana começar sem grandes movimentos, Carneiro estará determinado a avançar com a sua vida. Não medirá es-
forço e deverá preparar-se para receber boas notícias neste sector. Poderá ter que clarificar a sua posição perante um assunto, mas

deixará marcas positivas com quem consigo conviva.
Profissional: Evite conversar sobre os seus projectos. Faça mais pela “calada”. Financeiramente conte com limitações. 
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

TouRo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: o Mundo: totalidade.
amor: Será uma semana complicada. Andará triste, sentindo-se incompreendido. Não pense demais, para evitar criar mais dúvidas
dentro de si. Tende a andar mais pensativo, trazendo instabilidade à sua vida sentimental. Termina estes dias, bloqueado nos seus pen-

samentos e acções.
Profissional: Avance com os seus projectos. Terá sucesso, mas precisa de se aventurar mais. Financeiramente conte com dificuldades nos recebi-
mentos.
Saúde: Dores nos joelhos.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: o amoroso: dualidade.
amor: Precisa de estar mais tempo consigo mesmo. Fale sobre os seus sentimentos, mas mantenha-se distante de discussões. Olhe
mais por si. A meio da semana sentirá necessidade de se encontrar, pois tende a perder-se nos seus pensamentos. Inicia uma nova fase,

bastante benéfica no final desta semana. 
Profissional: Cuidado com quem lida. Há quem aja de forma maliciosa, querendo aproveitar-se do seu trabalho/tempo. Fique atento. Financeiramente
conte com ajudas.
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

CaRanGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
amor: Uma fase menos favorável chegará a si. Tende a sentir-se desiludido com a sua vida amorosa, andando mais metido nos seus
pensamentos e sem vontade de conviver. De facto, a resposta está em si. Ao longo destes dias, terá de aprender a entender o lado positivo

da vida, mudando de atitude. Visualize e tire melhor partido das situações.
Profissional: Terá instabilidade e surpresas. Cuidado com propostas e “inveja” ao seu redor. Financeiramente não gaste em demasia.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: a Força: audácia.
amor: Andará mais ausente. A sua situação não está afectada, mas há assuntos a clarificar e por isso não deixará de dizer o que sente,
podendo renovar laços. Tudo o que lhe trouxer dúvidas deve ser falado. Exponha os seus sentimentos.

Profissional: Está sujeito a manipulações. Não se deixe afectar, faça mais você, mas confiante nas suas capacidades. Financeiramente terá um
bónus.
Saúde: Dores ósseas.

VIRGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: o Mundo: realização.
amor: Apesar de se sentir triste e por vezes desacreditado na sua vida sentimental, trazendo discussões e críticas, prepare-se para as
boas notícias. Não deixe que invadam o seu espaço nem que interfiram na sua vida pessoal. A meio da semana poderá receber boas

novas, que façam florescer a paixão. Apaixone-se e viva dias românticos.
Profissional: Poderá ter que manobrar situações para alcançar o que deseja. Financeiramente conte com equilíbrio.
Saúde: Dores nas costas.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a justiça: equidade.
amor: Andará demasiado autoritário. Terá instabilidade e dúvidas, podendo manter-se em silêncio. Viverá lutas interiores. Esclareça
os seus anseios. O ambiente familiar estará tenso.

Profissional: Poderá sentir-se bloqueado. Acredite mais em si. Liberte-se e faça o que pensa ser melhor para o seu trabalho. Financeiramente terá
desonestidades.
Saúde: Faça análises de rotina.

eSCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: a justiça: consonância.
amor: Precisa de equilibrar as suas energias. Mesmo que queira ter alguma paz, poderá descontrolar-se recebendo algumas chantagens

emocionais, que lhe tragam descontrolos. A meio da semana poderá alterar este estado, indo ao encontro do que deseja, trazendo renovação de laços,
perdoando situações do Passado. Se ama, invista!
Profissional: Poderá sentir-se divido. Um novo caminho estará à sua frente. Desenvolva novos projectos e desdobre-se em várias tarefas. Finan-
ceiramente terá estabilidade.
Saúde: Dificuldade nas recuperações.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: o Louco: inconstância.
amor: Será um conquistador. Irá lutar pelo seu amor, trazendo desenvolvimentos neste campo. Poderá ter alguns descontrolos, mas
ainda assim abrirá o seu coração. Termina estes dias muito feliz.

Profissional: Não se deixe influenciar pelos seus pensamentos. Faça mais e confie em si mesmo. Financeiramente conte com estabilidade.
Saúde: Controle a tensão arterial.

CaPRICóRnIo 22/12 a 19/1
Carta Dominante: a Roda da Fortuna: acaso.
amor: Poderá zangar-se consigo mesmo. Tente olhar mais para si e para as suas prioridades. Crie independência. A meio da semana
andará mais calado e metido com os seus “botões”. Faça um introspecção e seja mais determinado em prol da sua felicidade.

Profissional: Terá estabilidade, mas sem vontade para avançar neste sector. Não conte com desenvolvimentos. Financeiramente conte com movi-
mentos.
Saúde: Sujeito a insónias.

aquáRIo 20/1 a 18/2
Carta Dominante: a Morte: renascimento.
amor: Controle a sua possessividade. Andará ciumento e de tudo fará para conseguir que os acontecimentos sejam do seu jeito. Calma.
Evite discussões no sector familiar, pois será aqui que este estado se reflectirá mais. Procure estabilizar as suas energias. Termina esta

semana com mudanças.
Profissional: Terá uma boa notícia. Aproveite para desenvolver novos projectos e se sentir realizado, neste campo. Financeiramente estão protegidos
créditos.
Saúde: Sujeito a alergias.

PeIxeS 19/2 a 20/3
Carta Dominante: a Temperança: harmonia.
amor: Esta semana poderá definir a sua situação. Estará protegido e prepare-se para viver momentos românticos. Não se deixe abalar
pelos imprevistos, nem por pensamentos retrógrados. No final destes dias poderá andar mais afastado.

Profissional: Poderá ter que se dividir entre várias áreas. Dedique-se de corpo e alma ao seu trabalho. Financeiramente terá gastos desmedidos.
Saúde: Beba mais água.
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HORÓSCOPO De 24 a 30 de maio

Poema

a nossa reforma-agrária
Temos a Reforma-Agrária 
Aos sábados de manhã,
Os camponeses vendem seus produtos
Com alegria e grande afã!
São vegetais muito frescos
Que nos dá gosto comprar,
São saudáveis e vistosos
É um prazer degustar!
Alfaces, tomates e nabos
Pepinos, alhos, feijão
Abóboras e rabanetes
Que saborosos que são!
Também há batatas e beterrabas,
Citrinos, os há com fartura
Que nos dão as vitaminas:
Vêm sempre em boa altura!
Há os ovos caseiros
Fresquinhos que é um encanto
Há os espargos selvagens,
Na açorda são um espanto!
Temos o saudável funcho,
Aromáticos que tais: 
Poejos, coentros e salsa
E ainda muitos mais!
A nossa terra tem boas coisas:
A Reforma-Agrária é uma delas,
Podemos comer coisas boas
Sem nos deixarem sequelas! 

Lúcia Pereira 

crónicas Do Delfim

Real e surreal. Entre o real dos
acontecimentos e o surreal dos
sentimentos, eu vou vivendo neste
real surreal. E como faço isso?
Nem eu própria te sei explicar,
uma vez que me interroga a mim
própria neste surreal e a resposta
é real embora surreal na minha
mente.

Não quero o teu real porque é
surreal demais. Não quero o teu
surreal porque é real demais. E
entre a realidade e a aberração, o
bizarro, eu vou vivendo neste sur-
real amor, mas real no meu sentir,
real nas minhas emoções. E uma
das razões de seres surreal é que
nunca vais poder ser real tal como
eu desejo no meu real. Então fico
no surreal que me dá o surreal de
pensar que é real o teu surreal.
Mas que és surreal já o meu real
sabia há muito. Agora o que o

meu real não ima-
ginava é que o teu surreal fosse
transformar o meu surreal em real.
E é deveras real que os meus pen-
samentos, as minhas emoções me
andam a pregar surreais partidas.

Embora surreal é real que en-
xergo o teu ser humano surreal.

Embora real é surreal que ve-
nhas ser o “meu” ser humano real.

Contigo por vezes não há real
nem surreal, tudo se funde numa
única ideia e não numa palavra.
Contigo observo o real e o surreal
de mãos dadas, o que é no mínimo
estranho e deveras complicado
para mim.

Real é teres comportamentos de
alguém surreal.

Surreal é teres comportamentos
de alguém real.

Ana Borges

Um dia veio uma senhora à escola
chamada Cristina que vinha da
Câmara Municipal. Nesse dia

começámos o Projeto “Eu participo”: o
Sr. Presidente queria saber o que achá-
vamos importante acontecer no Centro
Comunitário de Águas de Moura. Fomos
fazer uma visita ao Centro, fizemos as-
sembleias na escola, fizemos propostas
e o grupo que estava no ATL dos “Ce-
nourinhas” representou todos os colegas
na assembleia com o presidente. Na pa-
rede do Centro Comunitário estavam os
nossos desenhos e um quadro onde no
final escrevemos se gostámos ou não da
assembleia.

As assembleias que fazemos no pro-
jeto são em roda e têm cartões (verdes,
amarelos, vermelhos e às vezes servem
para nos dividir em 3 rodinhas e um car-
tão trovão que serve para congelar). Fa-
lamos sobre os direitos das crianças e
fazemos propostas.

Fizemos na nossa escola um jornal de
parede que informa as crianças de coisas
importantes, por exemplo, onde há aulas
de música, yoga, aprender a fazer ex-
pressão plástica, comprar um livro, ver
uma exposição de brinquedos, falar com

escritoras, falar e ver filmes sobre direi-
tos da criança e sobre a nossa Festa de
vinhos e tratores que se realizou no dia
7 de maio. Também colocamos propos-
tas: para o ano queremos fazer uma vi-
sita à Unicef.

Nós, os agentes “Eu Participo”, fo -
mos fazer uma visita ao Presidente a Pal-
mela e falar como estava o campo da
bola da escola. Tudo começou quando,
estávamos a construir a caixa de correio
da escola para a Câmara Municipal, o
Martim do 4º ano e o Lourenço do 3º ano
mandaram uma carta ao Sr. Presidente a
dar ideia de fazer um campo de futebol.
O sonho deles foi realizado. O campo de
futebol demorou perto de duas semanas
a ser construído. Depois de estar pronto
convidamos o Sr. Presidente para um
jogo. Ele veio jogar à escola no dia 28 de
abril. Divertimo-nos todos! 

Também fomos ao balcão de atendi-
mento e a senhora explicou-nos como
fazem aquele trabalho. Deixamos lá pro-
postas, uma sobre o Lau e outra sobre o
acolhimento para os pobres e para as fa-
mílias com mais dificuldades não paga-
rem consultas. No final fomos à bi -
blioteca ter uma assembleia com o Ve-

reador Adilo e apresentámos outras pro-
postas, algumas foram: a Câmara Muni-
cipal limpar os caixotes de lixo que
cheiravam mal na Fonte Barreira, falar
com a pecuária que parece que não limpa
o chichi e cocó dos porcos e colocar ba-
loiços em alguns dos parques infantis. E
assim começámos esta aventura, crian-
ças Eu Participo.

crianças Da eb De águas De moura

a escola De águas De moura Também Tem agenTes eu ParTiciPo!

Teatro amador

municíPio Palmela reconhece 
“Trabalho meriTório” Das “avózinhas”
ACâmara Municipal de Palmela re-

conhece a importância do trabalho
realizado pelo Grupo Teatro “Avózi-
nhas”. “A sua intervenção na comuni-
dade, revelando-se fundamental na
formação de públicos”, refere a pro-
posta apresentada pelo executivo mu-
nicipal na reunião descentralizada do
Pinhal Novo. A Câmara Municipal vai
conceder um apoio financeiro, no valor
de quinhentos euros, à FIAR – Associa-
ção Cultural para o desenvolvimento
do trabalho realizado pelo Grupo Tea-
tro “Avózinhas”. Segundo o município
os grupos de teatro de amadores de-
sempenham um papel “muito impor-

tante junto da comunidade, contribuin -
do significativamente para a promoção
e difusão da arte teatral no concelho.
Devem por isso, merecer uma atenção
especial por parte da autarquia, sendo
o apoio financeiro um importante con-
tributo para o desenvolvimento do seu
trabalho”. De destacar que os apoios na
área do Teatro, com o intuito de valori-
zar e incentivar a actividade desenvol-
vida pelos grupos do concelho, estão
enquadrados pelo Programa Municipal
de Teatro e pelo Regulamento Munici-
pal de Apoio ao Associativismo. O
Grupo de Teatro “Avózinhas” é um pro-
jecto de intervenção experimental, que

tem a intenção de utilizar o teatro como
um recurso na compreensão das sub-
jectividades dos idosos, a partir da en-
cenação das suas lembranças, mesmo
que recorrendo a textos escritos a pro-
pósito para o grupo, ou propostos por
dramaturgos e escritores. Desde 2009
que o Grupo de Teatro “Avózinhas” é
um projecto parceiro da FIAR - Asso-
ciação Cultural, anteriormente inte-
grado na Associação de Idosos de Pal -
mela, mas com um percurso que se
cruza com o Festival Internacional de
Artes de Rua e com outras acções em
que a FIAR – Associação Cultural tem
estado envolvida.

real e surreal
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Na escola EB1 de
BATUDES as pro-
fessoras e auxilia-

res têm mui to interesse
pelos alunos. Quan- do
entrámos nesta escola não
sabíamos ler nem escre-
ver, mas as professoras
Ana Martins e Maria Jo -
sé, ajudaram-nos e agora
sabemos muitas coisas,
somos bem comportados
e inteligentes.

A Cristina ajudou-nos a
construir o projeto “Eu
Participo”, fazemos muitas
atividades: jogos, plenários
e projetos, como por exem-
plo a história da “Maria
Castanha” e “ Projeto En-
tidade amiga da criança”.

Em 2011, outros cole-
gas desta escola começa-
ram o Projeto “Eu Par -

ticipo”. Foi ouvida a opinião dos alunos para melhorar a escola. Então
contactou-se a Câmara Municipal de Palmela e a Junta de Freguesia
de Palmela e com a ajuda dos pais pintou-se a escola e foi colocado
um parque infantil, fizemos mesas para lancharmos e preparamos
zonas para jogar futebol, basquetebol e outras coisas. Já fizemos mais
coisas. Por exemplo, em 2015 fizemos uma recolha de comida, brin-
quedos e roupas para mandarmos para as crianças de Cabo Verde. 

Temos realizado muitas atividades com o apoio da Autarquia e da
UNICEF. Por isso, podemos dizer que nesta escola as crianças são
MUITO FELIZES. 

Se quiser saber mais informações dirija-se à nossa escolinha e ins-
creva o seu filho. 

As crianças da eB1 de Batudes

A minha escola é muito boa e bonita. 
Tem professoras boas, pacientes e amiga. 
Dos alunos gosto muito dos meus colegas. 
Adoro a Dona Maria que é muito alegre, 

boazinha e tem muita paciência.
Gosto muito de ir para a escola

todos os dias. 
A escola é a minha 

segunda casa! (Sury)

Hino 2015/2016 - 3º e 4º ano
Passo a passo
Nesta escola

Abriam o
coração

Aprendi e cresci
Com amor e muita atenção.

Em Batudes fui feliz
Com muita emoção

Parto agora p ’ra outra escola
Com mais luz no meu coração.

a noSSa eSCola

a Sinfonia n.º 6 op. 220, da auto-
ria do maestro Jorge Salgueiro,
esgotou os bilhetes em 90 minu-
tos. depois de 2016, ficou lan-
çado o desafio para que tenha
continuidade em 2017, ano em
que deverá terminar com a apre-
sentação do “Hino do Concelho
de Palmela”.

paulo aleXandre ferreira

Todos são unânimes ao afirmar que
estamos perante um “génio do sé-
culo XXI”. O jovem maestro e com-

positor, Jorge Salgueiro, conseguiu con -
quistar o seu lugar, ao apresentar mais um
espectáculo de qualidade. Lá fora, o Largo
de São João, continha as luzes fortes, estra-
tegicamente compostas, para iluminar o
Cine Teatro São João, que se “vestiu” de
gala para celebrar o encerramento das cele-
brações do Dia do Concelho de Palmela.
No interior do Cine Teatro São João, o pú-
blico teve a oportunidade soberana de
poder ver e escutar, na abertura e também
no encerramento, o Hino do Concelho de
Palmela, escrito por Serra e Moura, na pri-
meira metade do século XX,que mais tarde
foi reconstituído em 1995, por José Eduardo
Ferreira. Este penúltimo espectáculo, faz
parte de um projecto a 3 anos, criado por
Jorge Salgueiro, por iniciativa da Câmara
Municipal de Palmela, com o objectivo de
celebrar o Dia do Concelho de Palmela. Re-

cordar que em 2005,foram apresentados 4
andamentos e neste espectáculo, intitulado
de “Sinfonia Palmela”, foram interpretados
todos os temas, incluindo o 5º andamento,
inspirado na freguesia de Poceirão, razão
pela qual, teve este ano a participação espe-
cial do Rancho Folclórico do Poceirão, que
deu uma nova performance ao espectáculo,
e que mereceu fortes aplausos do público.

A “Sinfonia Palmela”, contou com a par-
ticipação das sopranos Isabel Biu e de Lu-
cina Morais, que vestidas de Anjos, (fi -
gurinos de Filipe Blanquet), deram ainda
mais encanto ao espectáculo. Álvaro Ama -
ro, presidente da Câmara Municipal de Pal-
mela, mostrou a sua satisfação quando
afirmou que “temos todos motivos de orgu-
lho. Palmela sempre foi terra de cultura,
terra de música e de músicos, e com a ge-
nialidade de Jorge Salgueiro, temos aqui
um momento memorável que faltava”. O

presidente da autarquia de Palmela, lançou,
durante o seu discurso, o desafio aos cria-
dores de música, porque pretende que 2017,
terminar este ciclo de espectáculos “com o
Hino do Concelho de Palmela”, para tal,
“estão todos convidados, porque temos
muita gente da cultura, da música, criado-
res, para começarmos a pensar no Hino do
concelho de Palmela”. A “Sinfonia Pal-
mela” contou com uma orquestra, consti-
tuída por mais de 150 músicos, da Or -
questra de Cordas do Conservatório Regio-
nal de Palmela, Orquestra Nova de Guitar-
ras, Sociedade Filarmónica Humanitária,
Sociedade Filarmónica Palmelense Lourei-
ros, Sociedade Filarmónica União Agrícola,
Sociedade Instrução Musical e as sopranos
Isabel Biu e Lucina Morais. Este ano,
foram apresentados cinco temas, “Do Mar
Até Cá”; “Os Sinos de Santiago”; “O Lugar
dos Anjos”; “A Viagem da Máquina de
Ferro” e por último, a estreia do tema “O
Poceirão Estrelado por Van Gogh”. Cada
tema apresentado, mostrou a inspiração de
Jorge Salgueiro nas freguesias que com-
põem o Concelho de Palmela, a sua histó-
ria, as características. O concerto, terminou
na rua, no varandim do Cine Teatro São
João, o maestro Jorge Salgueiro dirigiu,
junto do público os cerca de 150 músicos,
que uma vez mais, conseguiram de forma
brilhante, fazer parte da história da Sinfonia
que terminará em 2017. O moscatel e as fo-
gaças, foram distribuídas pelo público e fi-
zeram parte da festa, junto da Casa Mãe
Rota dos Vinhos.

no Cine São João 

eSpeCtáCulo eSgotado 
e Com promeSSa de nova
Sinfonia em 2017

Álvaro amaro desafia a criação do Hino do Concelho de Palmela 

Maestro Jorge salgueiro

rancho Folclórico de Poceirão 
foi uma surpresa na sinfonia de Palmela Convidados e autarcas aplaudem o génio

CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Inicia um processo de mudança. Poderá conhecer alguém que lhe desperte o interesse ainda que sem desenvolvimentos.
Seja ponderado e dê mais de si. Poderá deixar-se influenciar por medos internos e por isso estabilize as suas energias.

Profissional: Seja mais correcto com os outros. Clarifique assuntos e assuma uma postura firme para que outros não interfiram no seu trabalho.
Financeiramente terá lutas.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Papa: perseverança.
Amor: Estará disposto a avançar com a sua vida. No entanto, poderá deixar-se influenciar por dúvidas, não permitindo desenvolver

este sector. Reflicta sobre os seus interesses e debata as suas ideias. Não se esqueça de olhar mais por si.
Profissional: Tudo irá fluir de forma calma. Não deixe de fazer o seu trabalho nem que interfiram na sua estabilidade. Financeiramente terá
entradas ao dobro.
Saúde: Dores de garganta.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Imperador: detereminação.
Amor: Irá ao encontro do que deseja, tentando usufruir ao máximo do que lhe dá prazer. O amor andará no ar, estará muito ro-
mântico e de tudo fará para expor os seus sentimentos. Uma relação poderá desenvolver-se, com empatia e química. 

Profissional: Aproveite as boas notícias que lhe trazem para crescer profissionalmente. As oportunidades estão à sua frente e por isso não as
deixe escapar. Financeiramente faça escolhas antes de gastar.
Saúde: Sujeito a insónias.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
Amor: Poderá perder o controlo dos seus sentimentos. Clarifique-os dentro de si, pois as lutas interiores serão uma constante. Dê
uma oportunidade ao amor em função do que lhe faz bem e o faça sentir-se realizado.

Profissional: Terá vários caminhos a percorrer. Cabe-lhe a si decidir o que quer para a sua vida profissional. Ouça-se mais. Financeiramente
terá entradas rápidas.
Saúde: Estabilize as suas energias.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Inicia a semana positivo. Mesmo expondo os seus sentimentos, poderá ouvir o que não quer. Não permita que outros in-
fluenciem os seus dias, nem lhe criem barreiras para ser feliz. Pense bem antes de falar, estabilize as energias ao seu redor e faça

as pazes.
Profissional: Terá que se dividir entre várias áreas. Não baralhe as tarefas e estabeleça prioridades. Financeiramente terá ganhos extra.
Saúde: Cansaço físico e psicológico.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Andará nervoso e este estado irá reflectir-se na sua relação com os que lhe são próximos. Precisa de se afastar e dizer o
que pensa, fazendo valer a sua opinião. Não deixe nada por dizer e mostre bem a sua posição.

Profissional: Uma nova fase será iniciada. Coloque em prática os seus projectos que estavam parados até aqui. Acredite em si e nas suas ca-
pacidades. Financeiramente faça uma avaliação às suas despesas.
Saúde: Dores na zona lombar.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: Parece que nada “bate certo” na sua vida. Esclareça assuntos e faça uma introspecção. Precisa de entender o que quer
para a sua vida. Mesmo que mude de atitude, poderá perder o seu controlo, perante contrariedades.

Profissional: Faça escolhas. Se sente que esse não é o caminho, não aceite. Financeiramente gira melhor o seu dinheiro.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Torre: imprevisibilidade.
Amor: Precisa de estar só. Andará com lutas interiores e precisa de tomar uma posição perante um assunto. Poderá terminar re-
lacionamentos e iniciar uma nova fase na sua vida. Aconselha-se que reflicta bem antes de tomar qualquer decisão.

Profissional: Poderá sentir-se limitado nas suas acções. Seja confiante e liberte-se do que o amarra. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Especial atenção ao seu estomago.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Mundo: totalidade.
Amor: Inicia a semana com renovação de laços e com necessidade de avançar com a sua vida. Andará namoradeiro, apesar de
que tenha de ter mais calma nas suas investidas. Precisa de olhar mais por si e nos seus interesses reais.

Profissional: Seja mais determinado e tenha atitudes firmes. Poderá assumir um projecto que lhe dê visibilidade. Financeiramente terá pros-
peridade.
Saúde: Noites mal dormidas.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: o Dependurado: inactividade.
Amor: Andará briguento e por isso apela-se a que tenha atitudes conscientes e correctas. Poderá tentar mudar de atitude, mas

surgirão revelações que o deixarão muito perturbado e pensativo.  
Profissional: Faça o seu trabalho com calma e sem pressas. Esta semana não deve submeter-se a pressões e sim, deixar fluir os acontecimentos.
Financeiramente ajude quem precisa.
Saúde: Dificuldade nas recuperações.

AquáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Andará perturbado e com necessidade de manobrar situações, sem pensar nos outros e olhando mais para o seu “umbigo”.
Atenção porque estas atitudes poderão não ser bem aceites por outros, trazendo atritos e términos de situações. Não deite tudo a

perder e esclareça o que pretende.
Profissional: Estará a ser avaliado. Há reestruturações e por isso a sua posição terá de ser bem analisada. Financeiramente estará estável,
mas seja cauteloso com os gastos.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
Amor: A sua situação não estará em risco, pois não permitirá que tal aconteça. No entanto, a atitude de outros poderá perturbar

a sua estabilidade, trazendo complicações no entendimento e trazendo descontrolos a Peixes. Aprenda a transmutar as energias e a ser mais
calmo antes de falar. 
Profissional: Inicia uma nova fase. Algo poderá mudar e por isso prepare-se. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Dores nas costas.
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HORÓSCOPO de 21 a 27 de Junho

PoeMA

Há diAS ASSiM…
Quando era pequena gostava
De estudar e ser alguém
Compreender o que à minha volta se passava
Ter consciência do Mundo também!
Eu nesse tempo idealizava 
Que a felicidade era muito saber
Mas com o decorrer dos anos
As dúvidas me foram ocorrer!
Todos os dias pelos telejornais,
Nos enchem de muitas angústias
Sabendo do sofrimento doutros mortais!
Abaixo as guerras!
Abaixo as notícias más!
Para quê saber desgraças, 
Se remediá-las não sou capaz?
Vou desligar a televisão!
E sem ela vou passar,
Só lerei boas notícias então
Ou eu louca irei ficar!
A idade também fragiliza
Às vezes acompanhada… estou só,
Os filhos andam nas suas vidas,
E o que me anima é ser… avó!
Melhores dias virão
Tenho esperança que isso aconteça
Há dias de mais solidão,
Mas peço a Deus que eu não esmoreça!

Lúcia Pereira

CróniCAS do delFiM

Contigo
Contigo sempre houve o impre-
visto, nunca o previsto.
Contigo sempre houve a dúvida, nunca a certeza.
Contigo sempre houve a imagem, nunca a essência.
Contigo sempre houve a miopia, nunca a visão total.
Contigo sempre houve castelos, nunca casa.
Contigo sempre houve o extremo, nunca o equilíbrio.
Contigo sempre houve a extravagância, nunca o normal.
Contigo sempre houve a controvérsia, nunca o consenso.
Contigo sempre houve a marca de imagem, nunca a
marca da essência.
Contigo sempre houve palco, nunca bastidores.
Contigo sempre houve ensaio, nunca o espontâneo.
Contigo sempre houve o que não era expectável.
Contigo sempre foi a antítese.                 Ana Borges

ACáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comuni-
tário de S. Pedro  solicitou o apoio do Município
na cedência de material escolar (mesas e cadei-

ras), no sentido de apetrechar as salas de formação.  A au-
tarquia possui mobiliário do 1.º Ciclo do ensino básico
que não se encontra a ser utilizado, não se prevendo a sua
futura utilização pela rede escolar e aprovou a doação de
18 cadeiras, 6 mesas de dois lugares e 7 mesas individuais
a esta IPSS. 

A Cáritas Diocesana de Setúbal é uma entidade de uti-
lidade pública, que promove o combate às situações de
pobreza e exclusão social, sendo nacionalmente reconhe-
cida. A nível local, esta Instituição Particular de Solida-
riedade Social, através do Centro Comunitário S. Pedro,
promove um trabalho essencial no desenvolvimento so-
cial da União das Freguesias de Poceirão Marateca asse-
gurando um conjunto de respostas, direccionadas para as
crianças, jovens e suas famílias, visando a inclusão social,
solidariedade e coesão daquele território. Em 2015, a Câ-
mara Municipal de Palmela, por reconhecer a importância
deste trabalho, procedeu à cedência da Escola de Cajados
a esta IPSS, mediante contrato de comodato celebrado a
17 de Junho. Nestas instalações, esta entidade pretende dar
continuidade à sua actividade regular e alargar a sua inter-
venção, sobretudo no que diz respeito ao acompanhamento
das famílias e ao trabalho de promoção da empregabilidade
através de programas de formação desenvolvidos em par-
ceria com o IEFP.

Cáritas diocesana de Setúbal – 
Centro Comunitário de S. Pedro 

CedênCiA de 
MAteriAl eSColAr

Somos uma equipa que trabalha no EU PARTICIPO e
trabalhamos muito. Aprendemos a não bater nos outros
e a defender os direitos das crianças, ajudamos as pes-

soas, falamos de coisas importantes, fazemos jogos que são
muito divertidos e ajudam-nos a descontrair, como por exem-
plo passar a palavra uns aos outros e o jogo do relógio. Faze-
mos assembleias para chegarmos todos a conclusões e fazemos
grupos. Por exemplo, o grupo das flores, o das regras e o da
carta para a Câmara Municipal. A carta tinha muita coisa. Fa-
lava no refeitório que pedíamos para ter melhores condições,
nas redes do campo de futebol, no muro que não está bom, nas
cadeiras e mesas, muitas coisas. O Presidente da Câmara veio
à nossa escola e a Iris e o Daniel apresentaram tudo – eles eram
o grupo da carta. Sabemos que vamos ter cadeiras novas e um
refeitório XPTO! Os agentes “Eu Participo” ajudam-se uns
aos outros e também brincam em conjunto. Ser Agente Eu Par-
ticipo é muito bom e divertido!

Aprendemos coisas fenomenais nas assembleias e fizemos
atas desde o primeiro ao quarto ano. Às vezes queixamo-nos
uns dos outros e no outro dia na assembleia discutimos: O
campo de basquetebol não é para brincar à bola nem o campo
de futebol é para brincar basquetebol. É necessário por uma
rede para cada baliza para evitar que a bola saia o menos pos-
sível fora do campo. Todos os alunos têm direito a brincar a
todos os jogos na escola. No jardim há flores que os meninos
trouxeram. Não devem ser maltratadas. Cuidar bem delas para
a escola ficar bonita. 

Adoramos saber mais coisas sobre os direitos da Convenção
sobre os Direitos da Criança e ficámos com uma opinião acerca
das escolas. As crianças têm direito à educação e é importante
que as escolas tenham condições. O dever das crianças como
agentes “Eu Participo” é fazer o possível para melhorá-las para
as próximas crianças que andarem na escola. A nossa escola
mudou com as atividades e as melhorias que planeámos, estas
são algumas: melhorou-se o campo de futebol, basquetebol, a
nossa escola tinha lagartas do pinheiro e descobrimos que um
pássaro chamado Chapim Real comia as lagartas e o pai do
Guilherme veio montar a casa do chapim. Falamos com o Ve-
reador da Câmara de Palmela, com o Presidente da Junta de
Pinhal Novo. Os senhores da Junta de Freguesia /Câmara Mu-
nicipal de Palmela foram uma boa ajuda para a nossa escola,
sem essa ajuda não conseguiríamos. Decoramos o muro com
as mãos e por fim gritamos: Eu Participo!

Crianças da EB Palhota

direitoS dA CriAnçA –
“eu PArtiCiPo!”

21 junho 2016

voltar ao indíce
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CARnEIRO 21/3 A 20/4
Carta Dominante: O Imperador: orientação.
Amor: Terá necessidade de viver em função das suas prioridades. Poderá ser criticado e ter discussões acesas que lhe trarão cansaço no
amor. No entanto, a meio da semana poderá sofrer com uma reviravolta que façam com que Carneiro se torne mais exigente colocando os

pontos nos “is”.
Profissional: Terá muito para fazer e por isso não se deixe influenciar por outros que quererão quebrar a sua actividade. Torne-se mais activo. Financei-
ramente terá ganhos extra.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TOuRO 21/4 A 20/5
Carta Dominante: O Dependurado: apatia.
Amor: Sentir-se-á preso a assuntos do Passado. Liberte-se, deixe fluir, pois apenas lhe trarão dissabores aos seus dias. irá mudar de atitude
e estabilizar as suas energias, fazendo com que renasça e diga o que tiver de dizer. Ainda que não sinta desenvolvimentos, terá ligeiras me-

lhorias ao seu estado.
Profissional: Terá decisões importantes para fazer esta semana. Entenda a viabilidade de novas propostas, mas siga o rumo que mais gosto lhe der. Fi-
nanceiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Dores nas costas.

GéMEOS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: Andará desiludido e por isso irá afastar-se para poder controlar as suas emoções. Não será uma semana fácil, pois poderá tornar-se
demasiado dependente dos seus pensamentos menos positivos. Estabilize as suas energias e não aja, apenas pense mais em si e no seu

conforto interior. 
Profissional: Poderá assumir uma nova função. Por isso mostre o que sabe, mas não se deixe envaidecer por esta proposta. Financeiramente seja regrados
nos gastos.
Saúde: instável.

CARAnGuEjO 21/6 A 22/7
Carta Dominante: O Diabo: servidão.
Amor: inicia uma nova fase na sua vida, mas não estará disposto a arriscar. Andará muito pensativo e não quererá desenvolver este sector,
com medo de perder o controlo das suas emoções. Quererá manipular os seus sentimentos, podendo trazer rupturas nos relacionamentos,

Profissional: Terá muitas funções para desempenhar. Organize-se e crie uma ordem para que nada se disperse. Financeiramente terá estabilidade, mas
controle os gastos.
Saúde: Faça um check-up.

LEãO 23/7 A 22/8
Carta Dominante: O Ermita: solidão.
Amor: Andará pensativo e com necessidade de clarificar algumas questões que estão pendentes na sua “cabeça”. E assim será, irá ouvir e
responder aos seus anseios podendo renovar laços e trazer expansão à sua vida amorosa.

Profissional: Algo poderá correr menos bem, mas não desista. Algo melhor está para chegar. Nada termina por acaso, por isso controle os seus nervos.
Financeiramente terá entradas.
Saúde: Controle quistos/nódulos/sinais no seu corpo.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A justiça: equidade.
Amor: Receberá boas notícias de alguém do Passado. inicia a semana feliz, porém não sentirá desenvolvimentos. Terá necessidade de mais,
irá lutar por conseguir o que quer, mas sentirá bloqueios e dificuldades. Tudo será superável, mas precisa de reflectir melhor sobre a melhor

atitude a tomar, para conquistar os seus objectivos. 
Profissional: Seja cauteloso com quem o rodeia. Poderão manipulá-lo. Por isso, seja você mesmo e não deixe que o “atrapalhem” nas suas tarefas. Fi-
nanceiramente faça uma avaliação às suas despesas.
Saúde: Estabilize as suas energias.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: irá mudar de atitude e cortar com o que não lhe faz bem. irá agir com precaução, mas estará disposto a investir neste campo. Por
isso descontraia e aproveite o amor ao máximo pois terá evoluções.

Profissional: Seja determinado. Conseguirá alcançar os seus objectivos se tiver garra e persistência. Financeiramente controle os seus gastos.
Saúde: Oscilação de peso.

ESCORPIãO 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A justiça: consonância.
Amor: A sua vida sentimental irá desenvolver-se pois estará disposto em avançar com determinação neste sector. No entanto, a meio da se-
mana poderá sentir-se confuso, tendo necessidade de abrir o seu coração e sentir a paixão em pleno.

Profissional: Os seus trabalhos terão continuidade e facilmente conseguirá resolver pequenas questões. Financeiramente poderá iniciar uma nova fase.
Saúde: Faça exames de rotina.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Carta Dominante: O Imperador: autoridade.
Amor: Viverá lutas interiores. As suas dúvidas trarão mudanças à sua vida sentimental, não sentido evolução. Tende a analisar tudo e todos
ao seu redor para entender que rumo seguir. Ouça a voz do seu coração.

Profissional: Não desista, perante as adversidades. Tente acalmar climas de tensão, pois esta semana não estará facilitada, neste sector. Financeiramente
estará estável.
Saúde: instabilidade emocional.

CAPRICóRnIO 22/12 A 19/1
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Sentir-se-á perdido e com o sentimento que tudo está perdido. Poderá manipular situações para conseguir alcançar os seus objectivos,
mas ainda assim não verá receptividade do outro lado. Ficará dividido e viverá lutas interiores.  

Profissional: Uma nova situação poderá chegar até si. Deve aproveitar novas oportunidades. Financeiramente terá ganhos.
Saúde: Sujeito a resfriados.

AquÁRIO 20/1 A 18/2
Carta Dominante: A justiça: semelhança.
Amor: Será uma semana inconstante, pois inicia bem, e com evoluções, porém algumas críticas irão deixá-lo magoado e com sentimento
de injustiça. irá deixar-se influenciar por este estado até final destes dias, e sem vontade de desenvolver este sector.

Profissional: Estará rodeado por pessoas mal intencionadas e por isso afaste-se. Não deixe que interfiram nos seus projectos, pois apenas querem pre-
judica-lo. Financeiramente terá entradas de pequenas quantias.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: O Ermita: isolamento.
Amor: Uma revelação poderá trazer atritos e perdas numa relação. Tentará dar a “volta” a esta situação fazendo jogadas para conseguir al-
cançar os seus objectivos. Ainda assim, não conseguirá encontrar respostas nem a direcção que gostaria de ter na sua vida. 

Profissional: Terá capacidade de superação de obstáculos. Estará determinado e será um conquistador nato. Nada o irá deter. Financeiramente terá es-
tabilidade.
Saúde: Previna-se de estados gripais.
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HORÓSCOPO de 5 a 11 de Julho

crónicAs do delfiM

Podes olhAr

AGaleria da
Biblioteca

Municipal de Pal-
mela acolhe, de 9
de Julho a 20 de
agosto, a exposi-
ção de pintura
“Flor do Mar”, de
Svetlana Nikolae.
De acordo com a
autora, de nacio-
nalidade russa, mas
com fortes liga-
ções ao nosso país,

“esta exposição pretende dar cor e vida ao deslumbrante
mar que rodeia Portugal… foi pelo mar que os portugueses
foram à descoberta do mundo”.

Svetlana concluiu, em 1997, a Faculdade de Belas Artes de
uma das Universidades Estatais (MGPU) de Moscovo, onde
tiveram lugar as suas primeiras exposições. No final de 2001,
expôs na Casa Central do Artista, uma das mais prestigiadas
salas da capital russa. Em Portugal, já expôs em Lisboa, Setú-
bal, Lagos, Alcácer do Sal, Lousada, Felgueiras e Serpa.

Esta exposição poderá ser visitada no seguinte horário:
3.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 10h00 às 19h00; 4.ª feira e sábado, das
14h00 às 19h00. Encerra ao domingo, 2.ª feira, 4ª. feira no
período da manhã e feriados. A Exposição “Flor do Mar”
será inaugurada no dia 9 de Julho, às 17h00, na Galeria da
Biblioteca Municipal de Palmela.

de 9 de Julho a 20 de Agosto

“flor do MAr”

OTELA - Teatro Estranhamente Louco e Absurdo apre-
senta, no dia 9 de Julho, às 21h30, no Centro Cultural

de Poceirão, a peça "Que Avó Inconveniente". O espectá-
culo, adaptado do texto de Romaryo Barbosa e destinado a
maiores de 16 anos, tem encenação de Marco Bilimória e
conta, no elenco, com Ana Carlos e Clara Ferreira. "Que
Avó Inconveniente" - no seu título original "Vovó é um ba-
rato", e é mesmo, tanto inconveniente como "um barato" -
faz-nos rir com a sua linguagem ousada e a sua personali-
dade vincada de quem não quer perder o seu bem mais pre-
cioso: a sua querida netinha, que criou como filha. Querida
netinha, que falando assim parece uma menininha. Mas não
é de todo, já chegou aos 40 e só quer prosseguir com a sua
vida. Mas esta avó, que tem tudo controlado, ou quase, é
uma pedra no sapato da neta em relação a questões amo-
rosas. Avó que em tempos foi mulher fogosa, continua de
certa forma, a sê-lo, pelo menos em sonhos e desejos! É
doida por novelas, sendo elas a sua companhia na ausência
da neta. Esta avó vai encantar-nos desde o início da peça
e, apesar das suas trapalhadas, vamos torcer para que con-
siga levar a sua avante até ao final”.

no centro cultural de Poceirão

TelA APresenTA "que 
Avó inconvenienTe

As crianças voltam a vestir o pijama para passarem
uma noite no teatro. O Cine-teatro S. João, em Pal-

mela, é o palco que acolhe, na noite de 9 para 10 de Julho,
a iniciativa da Passos e Compassos "Em Pijama no Tea-
tro", destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos. Este é
um programa que se prevê original, divertido, e repleto de
actividades e surpresas. Trata-se de uma noite mágica,
onde os participantes terão oportunidade de dormir num
palco e conhecer a História e as histórias daquele equipa-
mento cultural emblemático da vila. As inscrições, no
valor de 12 euros, estão abertas e poderão ser efectuadas
através do telf. 212336630. 

9 de Julho em Palmela 

cine-TeATro s. João Acolhe
"eM PiJAMA no TeATro"

Vamos guardar para sempre a visita ao Jornal do Pinhal
Novo! Todos gostámos, tinha muita criatividade e todos que-
riam fazer um jornal. 

Aprendemos muita coisa. Fazer um jornal é difícil! É preciso
muito trabalho, um trabalho “doloroso” e que se trabalha até o
jornal estar acabado. Eles fazem jornais, duas revistas por ano
e calendários. Não sabíamos que havia um plano do jornal. 

Adorámos ver as provas do nosso texto que iam sair no dia
24 de maio. Como não tínhamos colocado os nomes, decidi-
mos ali como ia ficar. Votámos em “Crianças da EB de Águas
de Moura”. 

Este já é o nosso segundo texto. Sentimos muito orgulho. O
jornal é muito importante. É importante existirem coisas escri-
tas pelas crianças no Jornal do Pinhal Novo. Porque as crianças
também têm direito a ter um jornal e as pessoas ficam a co-
nhecer os direitos da criança.

Achamos os jornalistas muito trabalhadores nunca vimos
jornalistas iguais, os nomes deles eram: Cláudia e Sandra. A
Claudia é a diretora do jornal.

É fantástico ser jornalista! E gostávamos de fazer jornais
assim. Queremos aprender mais.

Cá na escola fizemos o nosso primeiro jornal e depois fize-
mos o mural, o nosso jornal de parede “Eu Participo”. Gostá-
mos muito, foi importante para nós e para os direitos da
criança. O nosso jornal de parede foi muito importante porque
informa as crianças, sabemos mais coisas, podemos ver as no-
tícias, diz muita informação e projetos e estávamos informados
do que vai acontecer na escola e nos outros locais. Porque po-
demos escrever, por lá coisas importantes que interessam às
crianças, notícias importantes e também dizer coisas que
vamos fazer e visitar. Lá podemos pôr sugestões, dar a nossa
opinião, meter as melhorias para a nossa escola e comunicar
com o senhor presidente e mais coisas. Foi importante porque
aprendemos a trabalhar em equipa e a partilhar a informação
que temos. Afinal, o direito a ter boa informação é para todos!

As crianças da EB Águas de Moura

A nossA visiTA Ao JornAl
do PinhAl novo…

Tens direito a estar in-
formado sobre o que se
passa no mundo através
da rádio, dos jornais, da
televisão, de livros, etc.
Os adultos devem ter a
preocupação de que
compreendes a informa-
ção que recebes. 

(artigo 17º - Convenção sobre
os Direitos da Criança)

Podes olhar para mim?
Podes olhar com olhos de ler?
Podes olhar para além da amiga?
Podes olhar para além do pre-
visível?
Podes olhar para além do que
conheces e gostas?
Podes olhar para mim como
uma descoberta?
Podes olhar para além do ób -
vio?
Podes olhar para além do ridí-
culo?
Podes olhar para além da fa-
chada?
Podes olhar para além da noto-
riedade?
Podes olhar para além do além?

Podes...
com toda
a certeza.
Consegues...com toda a cer-
teza.
Queres...não tenho a certeza.

E no triângulo do podes,
consegues, queres, falta uma
vertice tão importante como os
outros dois, pois os outros dois
sem o terceiro são incompletos,
não formam um vertice, não
estão unidos.

Consegues perceber a
minha mensagem?

Podes percebê-la mas não
sei se a queres perceber.

Ana Borges5 julho 2016

CARNEIRO 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Estará determinado em avançar com a sua vida familiar. No entanto, algo poderá mudar a sua atitude, fazendo com que se
prenda a assuntos do Passado. Uma revelação poderá surgir e deixá-lo muito perturbado.

Profissional: Terá dificuldade em avançar num projecto. Precisa de amadurecer ideias e renovar energias. Financeiramente terá intabilidade.
Saúde: Dores nos pés.

TOuRO 21/4 A 20/5
Carta Dominante: O Dependurado: apatia.
Amor: Apesar de entendimento com a pessoa amada, uma relação poderá esfriar e trazer monotonia aos seus dias. Liberte-se mais.
Poderá receber boas notícias neste sector, mas ainda assim estará muito parado e afastado.

Profissional: Exponha a sua situação sem medo. Vá ao encontro dos seus interesses e direitos. Financeiramente terá gastos excessivos.
Saúde: Cuide da sua saúde.

GéMEOS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Torre: imprevisibilidade.
Amor: Apesar de querer expor os seus sentimentos, poderá ter desentendimentos que façam com que queira passar mais tempo
consigo próprio. Precisa de encontrar respostas e tomar decisões, mas com calma. 

Profissional: Coloque em prática os seus planos. Estará focado nos seus objectivos, por isso concentre-se. Financeiramente faça uma avaliação
aos seus gastos.
Saúde: Instabilidade energética.

CARANGuEJO 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Temperança: apaziguamento.
Amor: Alguém do Passado poderá surgir e criar-lhe dúvidas. Entenda os seus sentimentos, pois tende a afastar-se. Percebe essencial-
mente, quais as intenções desta reaproximação.

Profissional: Poderá ter que mudar os seus planos em relação a um projecto. Adapte-se a novas realidades. Financeiramente estará estagnado.
Saúde: Dores na anca e bacia.

LEãO 23/7 A 22/8
Carta Dominante: O Eremita: procura.
Amor: Ainda que inicie a semana distante, poderá investir neste sector. Seja cauteloso, pois algo poderá não se desenvolver como
gostaria. Vá com calma e actue com sabedoria. Termina estes dias mais feliz. 

Profissional: Poderá ter dúvidas. Entenda que caminho quer seguir e o que é melhor para si. Financeiramente faça uma gestão às suas despesas.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Tudo estará calmo e sem evoluções. Ao longo dos dias, poderá saber de algo que lhe causem dúvidas e necessidade de se
afastar para olhar para dentro de si e encontrar-se. Poderá ficar demasiado preso a assuntos do Passado.

Profissional: Seja regrado na forma com que lida com os seus projectos. Não se dê a falhas e enfrente adversidades. Financeiramente terá difi-
culdade nos recebimentos.
Saúde: Beba mais água.

BALANçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Estará bem disposto e dedicado ao amor. Viverá lutas apaixonadas mas não se entregue demasiado, pois poderá ficar aborrecido
com a reacção da pessoa amada. No entanto, tudo se desenvolverá bem, apenas precisa de criar mais independência afectiva.   

Profissional: Mude as suas estratégias para que um projecto corra como deseja. Adquira novos conhecimentos. Financeiramente estará estável,
mas não gaste demasiado.
Saúde: Sujeito a ansiedade.

ESCORPIãO 23/10 A 21/11
Carta Dominante: O Julgamento: emancipação.
Amor: Poderá definir um estado. Terá atritos e andará distante, procurando que caminho seguir. Lute pela sua felicidade. Estará
sujeito a críticas. No entanto, uma notícia de alguém que conhece poderá deixá-lo desorientado.

Profissional: Terá novas oportunidades, apenas confie em si e aceite. Se aparecem são para si. Financeiramente não gaste antes de pensar.
Saúde: Cansaço físico e psicológico.

SAGITáRIO 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Semana muito feliz, em que renovará laços e desbloqueará conflitos interiores. Tire partido dos momentos e clarifique os seus
anseios. Tudo irá estabilizar ao seu redor e avizinha-se uma mudança positiva, no final destes dias.

Profissional: Seja responsável e mostre confiança. Está numa fase de ascensão profissional. Aproveite! Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Sujeito a alergias.

CAPRICóRNIO 22/12 A 19/1
Carta Dominante: O Diabo: ambição.
Amor: Terá muitas dúvidas e por isso esclareça-as consigo mesmo. Andará muito nervoso, podendo perder a paciência facilmente e

discutir. Afaste-se e pense bem nas suas atitudes.
Profissional: Nem tudo acontecerá como planeou. Aja à medida que as situações acontecem. Financeiramente terá lutas para receber o que lhe
é de direito.
Saúde: Dores reumáticas.

AQuáRIO 20/1 A 18/2
Carta Dominante: O Diabo: servidão.
Amor: Andará muito descontrolado e desgostoso. Terá reacções menos agradáveis e por isso será criticado. Entenda a forma como
quer conquistar a pessoa amada. Estará muito baralhado, a viver lutas interiores levando-o a atritos. 

Profissional: Algo poderá correr menos bem. Amenize o seu comportamento. Reaja mais com mais leveza. Financeiramente faça movimentos.
Saúde: Falta de força anímica.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: O Imperador: autoridade.
Amor: Estará muito apático e sem vontade em dar mais de si ao Amor. Poderá sentir-se triste e por isso clarifique os seus sentimentos.
O sentir-se só ajudará a reflectir mas fará com que não se sinta amparado. Termina estes dias muito conflituoso. Acalme-se.

Profissional: Aproveite convites para evoluir na sua carreira. Nada é por acaso! Conte com surpresas. Financeiramente terá entradas de pequenas
quantias.
Saúde: Especial atenção a órgãos duplos.
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HORÓSCOPO de 29 de Novembro a 5 de dezembro

CróNICAs do deLFIMPoeMA

O teu modo para comigo sempre foi estranho,
surreal por vezes.

Se me tocas inocentemente, desculpa mas um dia não me respon-
sabilizo  pela minha reacção.

Parece que queres sem querer e nesse querer ficas sem querer.
O teu pequeno querer cabe no meu enorme querer.
Mas o teu querer é oposto ao meu querer.
Uma palavra, dois significados.
Eu olha para ti...e quero-te.
Tu olhas para mim...e falas-me do teu querer onde eu não me in-

cluo.
O meu querer é um querer realista por um lado, totalmente sonha-

dor por  outro.
É que nunca será plausível os nossos querer se cruzarem e darem

como  total um querer único.
O meu querer em excesso não diminui a percentagem do teu querer

diminuto.
E olha entre o talvez sim, talvez não, quem sabe, sei lá um dia...eu

vou  querendo pelos dois mesmo que os dois não existam para além
do meu  querer.

Ana Borges

O Natal aproxima-se…
Há ruas enfeitadas de cores verdes,
vermelhas, douradas, prateadas…
Cores bonitas, brilhantes, vistosas!
À noite, as luzinhas de mil cores
brilham, cintilam, encantam...
Têm efeito decorativo, festivo, natalício!…
Quase nos invadem interiormente,
Quase nos fazem esquecer tudo,
tudo quanto não seja o Natal…
Faz de conta que tudo está bem,
Que todos estão “mergulhados” em Natal…
Que ele está em todos nós…
Basta reflectir um pouco,
apenas durante alguns segundos…
Para que um sentimento de angústia
nos aperte a garganta,
nos faça estremecer por dentro:
Guerras e carências em povos longínquos,
frustrações e pobreza em gentes próximas,
tantas solidões e desamor…ao nosso lado!
Tenhamos consciência de que o Natal
não chega a todos…
Só chega a uma ínfima parte
dos que povoam a Terra…
Desejemos que este Natal se difunda,
Abranja mais e mais gentes!
Feliz Natal, para... Todos!...

Lúcia Pereira

o Meu quereréPoCA de NAtAL

No âmbito do "Clique Sem Ida de", projecto mu-
nicipal de sensibilização às TIC - Tecnologias
de Informação e Comunicação, destinado à po-

pulação de idade maior, a Câmara Municipal de Palmela
promove duas iniciativas, em Dezembro, em Palmela e
Pinhal Novo, para partilha de conhecimento sobre pos-
tais de natal digitais e a rede social facebook. No dia 6,
entre as 14h30 e as 16h30, a Associação de Idosos de
Palmela acolhe a oficina "Quem disse que já não se en-
viam postais?", para pesquisa, selecção e envio de pos-
tais de Natal, e dia 14, entre as 10h00 e as 12h00, a
Biblioteca Municipal de Pinhal Novo recebe a iniciativa
"Conversas.com: a internet e a rede social fa  cebook -
interesses, motivações e utilização responsável na idade
maior", para partilha de ideias e conhecimentos sobre
esta temática. Estas duas iniciativas, destinadas a uma
população com mais de 55 anos, têm como parceiros a
Associação de Idosos de Palmela e o Centro de Com-
petências TIC - Escola Superior de Educação/ Instituto
Politécnico de Setúbal. Mais informações e inscrições
através da Divisão de Educação e Intervenção Social da
Câmara Municipal de Palmela.

NotA de redAção
Por lapso na edição anterior, na entrevista com o presidente da ArPI – Associação de reformados
Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo onde se lê José ricardo, deverá ler-se Joaquim ricardo.
As nossas desculpas pela troca de nomes.

No dia 20 de Novembro, a Convenção sobre os Direitos da Criança
fez 27 anos! Quisemos festejar o seu aniversário e para isso combiná-
mos fazer algumas coisas. Uma delas é esta que vos vou contar. Pensei
num jogo que talvez já conheças, quando jogas aos países. Chamei-o
de “O Alfabeto dos Direitos” e consiste em: 

Uma pessoa diz o alfabeto em silêncio e outra diz stop. Depois uma
pessoa diz uma palavra, com a letra que saiu. Mas o mais engraçado,
é que se tem de dizer um direito. 

Regras: Se aquela pessoa não souber dizer o direito, pode pedir
ajuda ou tentar adivinhar o artigo da Convenção sobre os Direitos da
Criança que diz “tu podes dar a tua opinião, e todas as pessoas tem
de te ouvir.” Por acaso sabes qual é? Descobre, então!

Exemplos: Sai a letra C, direito a ter casa. A letra D, direito a dor-
mir. A letra O, direito a ser ouvido. Letra L, direito a ter liberdade. A
letra E, direito à educação ou a ir à escola.         

O jogo é este e eu sei que é muito fixe para jogar na praia ou mesmo
em casa quando não temos nada para fazer. Fizemos na nossa sala e
vê só o que nos calhou e o que dissemos:

I – direito a imaginar
G – direito a gritar EU PARTICIPO!
E – direito a estudar
C – direito a crescer, carinho, cuidados médicos
B – direito a beber água, a brincar
F – direito a ter família, a falar o que penso
D – direito a dormir, dançar, divertir
R – direito a reunir e fazer coisas, a ter respeito
J – direito a jogar, a juntarmo-nos, à justiça, a jantar
E esta foi difícil e não chegamos a conclusão. Q de … Consegues

descobrir um direito da Convenção sobre os Direitos da Criança que
comece por Q? 

Carolina Nobre 4º ano EB Palhota

o ALFABeto dos dIreItos

Postais de Natal digitais e rede social
facebook inspiram as próximas acções

"CLIque seM
IdAde"
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: A sua situação actual estará instável. Precisa de se acalmar. Passará por uma fase conflituosa, trazendo problemas à sua vida
amorosa. Termina estes dias mais reservado. Inesperadamente algo poderá ser revelado. 

Profissional: Um projecto poderá estar a ser analisado. Dê tempo ao tempo. Financeiramente conte com estabilidade, mas não gaste demasiado.
Saúde: Sujeito a ansiedade.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Uma relação poderá evoluir, mas ainda sentindo-se inseguro. Precisa de tomar decisões. A meio da semana poderá ter um
conflito, mas renovará laços com a pessoa amada.

Profissional: Prepare-se para imprevistos. Seja cauteloso antes de aceitar convites. Financeiramente terá ganhos.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Poderá sentir-se desiludido em relação à sua vida amorosa. Calma, pois o destino poderá trazer-lhe alguém que lhe traga
ânimo e alterar a sua atitude perante o amor. Uma relação poderá evoluir no final destes dias. 

Profissional: Tome decisões, mas avalie propostas. Será uma semana positiva. Financeiramente estará estável.
Saúde: Especial cuidado com pequenos acidentes domésticos.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Semana pouco movimentada. Andará muito reservado e preso a assuntos do Passado. Quererá passar mais tempo só, trazendo
frieza na sua vida amorosa. Termina estes dias com necessidade de clarificar assuntos. 

Profissional: Nada será facilitado. Será uma semana exigente e esforçada. Vá à luta. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Sujeito a estados nervosos.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
Amor: Inicia a semana sem novidades. Porém terá descontrolos emocionais e por isso deverá acalmar-se. Alguém do Passado poderá
surgir, mas manterá essa situação em silêncio. Não conte com desenvolvimentos amorosos.

Profissional: Terá realizações. Os seus projectos ganharão forma e por isso faça os contactos necessários para expandi-los. Financeiramente terá
prosperidade.
Saúde: Controle os níveis de colesterol.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Terá um afastamento e sentir-se-á triste. Liberte-se de amarras e situações do Passado. Precisa de estabilizar as suas energias.
Poderá iniciar uma nova fase, mas antes irá reflectir sobre um assunto.

Profissional: Estará muito dinâmico e com vários projectos para trabalhar. Foque-se no que é importante nesta fase. Financeiramente terá despesas
inesperadas.
Saúde: Especial cuidado com a garganta.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Inicia a semana com necessidade de estar só. No entanto, poderá aproximar-se da pessoa amada e ter momentos felizes a dois.
Não seja demasiado possessivo, pois tende a perder o controlo das suas emoções e acções.

Profissional: Terá pequenas complicações e por isso previna-se. Conseguirá resolver, mas não imponha limites. Financeiramente terá entradas
de pequenas quantias.
Saúde: Faça um check-up.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Torre: imprevisibilidade.
Amor: Apesar da sua situação actual não estar em risco, poderá sofrer uma mudança. Uma discussão fará com que se afaste da pessoa
amada. Termina estes dias com necessidade de dizer o que pensa e colocar os “pontos nos ‘is’”

Profissional: Poderá ter que tomar uma decisão importante para o seu futuro profissional. Olhe para os seus interesses. Financeiramente seja re-
grado nos gastos.
Saúde: Sujeito a estados depressivos.

SAGITÁRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A justiça: equidade.
Amor: Inicia uma nova fase, mas afaste-se de tristeza. Que esta mudança seja para melhor. Evite pensar demasiado nos assuntos e
descontraia mais. Poderá sentir-se perdido e com necessidade de desabafar.

Profissional: Seja cauteloso e não deixe que outros influenciem os seus projectos. Nem toda a gente será correcta consigo. Financeiramente terá ganhos.
Saúde: Sujeito a pequenos acidentes domésticos.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Poderá manter uma relação em segredo e estar demasiado ligado a alguém do Passado. Não terá muitos desenvolvimentos,

mas será uma semana calma e de reflexão.
Profissional: Um convite poderá chegar, por isso aproveite esta oportunidade. Nada deverá escapar. Financeiramente estará estagnado.
Saúde: Noites mal dormidas.

AquÁRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: A sua situação estará confortável. No entanto, Aquário poderá desestabilizar uma relação, trazendo atritos sem razão de ser.
Cuidado, pois andará demasiado nervoso. 

Profissional: Será uma semana tranquila, mas estará pouco dedicado ao trabalho. Seja mais activo. Financeiramente terá gastos exagerados.
Saúde: Oscilação de peso.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: A Força: compaixão.
Amor: Terá necessidade de fazer uma introspecção e falar sobre as suas conclusões. Algo poderá mudar, pois sentirá que deveria ter

sido mais contido nas suas palavras. Termina estes dias muito instável.
Profissional: Esta semana terá tudo a seu cargo. Não será fácil assumir tanta responsabilidade, mas irá brilhar. Financeiramente estará estável.
Saúde: Descanse mais.
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HORÓSCOPO De 7 a 13 de Fevereiro

aarrttiissttaass
Não sei porque carga d`água, a

nível global, se criou a ideia de que
tudo o que sai das mãos de um “Ar-
tista consagrado”, é uma “Obra de
Arte”!?

Realmente, e apesar de um Artista
só o ser depois de dar provas de que
realmente é merecedor desse epíteto,
acontece que após esse baptismo, toda
a “obra” produzida é cunhada como
“Obra de Arte”, atingindo assim um
valor monetário e um reconhecimento
imediato muito expressivos.

Ora, não será demasiado benevo-
lente este comportamento, por parte
da sociedade, para com o dito Ar-
tista?

Afinal de contas, tal como um co-
zinheiro “Estrela Michelin” pode
deixar queimar o refogado, ou um ci-
rurgião plástico (do melhor que há)
pode deixar um nariz torto... também
o pintor/escultor/músico ou outro ar-
tista, pode fazer as suas “borradas” e
claramente, estas (apesar de assina-
das pelo Artista) não deveriam ser
outra coisa se não LIXO!

Somos bombardeados constante-
mente com a construção de “artis-
tas”!

E a cada dia mais!
E a cada dia mais falsos e mais

“instantâneos”!
Comemos o que nos metem à

frente e pagamos caro pelo que nos
dizem ter valor!

Vai sendo tempo de valorizar quem
merece e deixar de idolatrar “artis-
tas” que mais não são que simples
instrumentos de propaganda!

Paga-se mal a um professor que
ENSINA os nossos filhos, e ainda se
critica pelo mesmo não ser capaz de
lhe dar a educação que tinha que tra-
zer de casa e, no entanto, idolatra-se
um jovem que de nada ter que fazer,
foi parar a um concurso de TV!!!

Por estas e por outras, temos tam-
bém os políticos que merecemos...
“ARTISTAS”!!!

Vítor Vitorino Guerreiro

ccrróónniiccaass  ddoo  ddeellFFiimm

ppooeemmaa

Olha o que me havia de acontecer. Perdi algo e vai
ser complicado voltar a reaver o que perdi. E para
agravar a situação o que perdi foi por tua culpa.
Não, não és um saco de boxe em que eu estou cons-
tantemente a descarregar a minha fúria ou irritação,
mas por muito constrangedor que seja a culpa é no-
vamente tua.
Como faço para recuperar o que perdi? Mesmo que
oferecesse uma recompensa muito avultada nin-
guém me poderia trazer de volta o que perdi.
Porque o que perdi não se compra, se não se compra
não tem preço.
Pois o que eu perdi não é nada material, bem pelo
contrário.
Estarás interessado em saber o que perdi?
Perdi o encanto por ti.
Vês como a situação é grave?
Como vou encontrar o encanto que um dia foi en-
canto e deixou de o ser?

 Ana Borges

Sorrir, eu pudera sempre
Se estivesses ao meu lado
Junto ao meu peito presente
Sentir o teu doce afago!

Sorrir, eu pude um dia
Quando estavas junto a mim
Ouvindo as doces melodias
Na tua voz de cetim…

Sorrir, oh doce alegria!
Se voltares para meu regaço
A meu lado, noite e dia
Envolvida em teu abraço.

Vem, traz-me o sorriso de novo
Chega com teu grande fulgor
Vem com teu olhar de fogo
Embriagar-me de amor!

Unidos, nós sorriremos
Das desilusões da vida
Nós dois, um só seremos
Iremos de cabeça erguida!

Lúcia Pereira

oo  QQuuee  ppeerrddii??

eeuu  QQuueerriiaa  ssoorrrriirr
Na nossa escola

fizemos um calen-
dário dos direitos hu-
manos. Colocamos
lá todos os dias que
celebramos e que
estão ligados à de-
fesa dos direitos hu-
manos e dos direitos
das crianças. Até os
nossos aniversários
pusemos, direito à
vida! Depois, juntos,
decidimos que o
próximo dia a cele-
brar seria o dia 12 de
fevereiro – Dia da
Mão Vermelha, o
dia em que mostra-

mos ao mundo que estamos contra a utilização de crianças soldado.
Em alguns países como na Síria, na Tailândia, no Irão, no Iraque, no

Sudão do Sul, no Sudão, na Birmânia, no Afeganistão, etc…, abusam das
crianças, fazem com que elas sejam guarda-costas, cozinheiras, soldados,
etc… Principalmente as mulheres porque são abusadas sexualmente. Estas
crianças têm tantos direitos como nós. Elas não são inferiores a nós. Elas
vivem uma vida muito triste. Algumas delas chegam a morrer nas guerras
porque elas são chamadas para as guerras. Os rebeldes é que deviam ter
morrido não as pobres crianças. Eles fazem-lhes muito mal. As crianças
têm que viver bem, elas não têm que viver no terrorismo. 

No caso de China, aos 9 anos, no Uganda deram-lhe uma arma e disse-
ram “Mata!”. Ela foi abusada sexualmente e com 17 anos foi mãe pela 2ª
vez. Infelizmente para fugir daquela situação teve que deixar os filhos muito
pequenos mas voltou-os a encontrar quando um já tinha 14 e a menina já
tinha 11 anos. Ela refugiou-se na Dinamarca. Agora China tem 39 anos e
vive feliz com o seu filho e filha e já teve outro. E agora já está muito con-
tente com a vida que tem porque finalmente é livre. E agora também é uma
ativista, ajuda a Amnistia Internacional contando a sua história para que
deixem de existir crianças-soldado!

No caso de Ishamel Beah, da Serra Leoa, ele foi salvo pela UNICEF.
Mas como ele nunca tinha ouvido falar daquele nome pensou que eram
mais pessoas do exército, mas não eram. Quando a UNICEF lhe tirou a
arma ele ficou muito triste porque já se tinha habituado àquela vida, aquilo
era a vida dele. Mas tudo melhorou na vida dele. Hoje ele é escritor de di-
reitos humanos. Ele está feliz porque é livre. Obrigada UNICEF!

Há mais de 300 mil crianças-soldado. As crianças vivem infelizes e não
podem viver assim. Elas são seres humanos como eu, não são guerreiros.
Elas dão a própria vida para salvar a família mas os adultos é que deviam
dar a vida, as pobres crianças ainda têm muita vida pela frente. É muito
triste a vida dessas crianças. Elas não têm de salvar os adultos, têm de salvar
a vida deles. Mas eles não têm opção porque senão matam a família. Eu e
os meus colegas somos muito sortudos por termos uma vida boa. Eu tenho
comida, brinquedos, amigos, família, posso expressar ideias, etc. E aquelas
crianças não têm metade do que eu tenho. As crianças têm de ser ajudadas.
Como aconteceu com a China Keitetsi aos 9 anos, se me dessem uma arma
para mão e me dissessem “mata”, eu não saberia o que fazer!

Texto de Beatriz 
Desenho de Inês

(4º ano da EB Águas de Moura)

ccrriiaannççaass--ssoollddaaddoo
SSTTOOPP!!
PPaarreemm  
ddee  uussaarr
aass  ccrriiaannççaass
ccoommoo  
ssoollddaaddooss!!
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Poderá sentir-se baralhado em relação a um assunto. Por isso, precisará analisar a sua situação actual. Mude de atitude e
desbloqueie pensamentos relacionados ao Passado. Ainda assim, tende a descontrolar-se no final destes dias.

Profissional: Assuma uma postura firme em relação ao seu trabalho. Precisa de mostrar o que sabe. Financeiramente terá atrasos nos recebimen-
tos.
Saúde: Sujeito a resfriados.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Imperador: autoridade.
Amor: Precisa de encontrar uma “saída” para a sua vida amorosa. Sentir-se-á desgostoso e poderá, ao abrir o seu coração, ter desen-

tendimentos que o deixarão descontrolado e demasiado preso a um assunto. Descontraia mais.
Profissional: Estará afastado das suas tarefas. Precisa de mais tempo para as realizar. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Especial cuidado com os órgãos duplos.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Eremita: procura.
Amor: Poderá sentir-se desiludido em relação ao amor. Precisa de estar mais tempo só e de acalmar o seu “coração”. Terá situações
que o deixarão preocupado e o apanharão desprevenido. Termina estes dias com discussões.

Profissional: Estará pouco dedicado ao trabalho. Desenvolva as suas tarefas consoante o seu ritmo. Financeiramente terá limitações.
Saúde: Sujeito a estados nervosos.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A justiça: consonância.
Amor: Estará calmo e ponderado. No entanto, prepare-se para se sentir bloqueado nos seus pensamentos. Precisa de clarificar um as-
sunto. Termina estes dias com mudanças nas suas atitudes.

Profissional: Poderá ter que alterar os seus planos em relação a um projecto. Não desespere e avance com calma. Financeiramente conte com
ganhos.
Saúde: Dores de garganta.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Amoroso: dúbio.
Amor: Não se deixe iludir pelas aparências. Precisa de trazer estabilidade à sua vida amorosa. Poderá andar mais namoradeiro, mas
quando impuser a sua presença poderá desiludir-se e não ser correspondido. Está sujeito a afastamentos.

Profissional: Uma situação poderá terminar, por isso mantenha a calma e não desespere. Financeiramente terá entradas ao dobro.
Saúde: Sujeito a estados gripais.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Apesar de estar dividido, poderá ter renovação de laços com a pessoa amada. Conseguirá manobrar situações e trazer a Paz
que necessita para a sua vida amorosa. Termina esta semana com segredos.

Profissional: Tudo será dominado por si. Irá superar barreiras e ganhar batalhas. O êxito está ao seu lado. Financeiramente terá descontrolos nos
gastos.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Imperador: orientação.
Amor: Estará disposto em avançar com a sua vida amorosa, mas sob o seu comando. Nem sempre conseguirá o que deseja, por isso
pode sentir-se confuso. Termina estes dias mais calmo nas suas atitudes.

Profissional: Terá muitas tarefas a desempenhar. Concentre-se! Financeiramente controle-se nas despesas.
Saúde: Faça exames de rotina.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Amoroso: casal.
Amor: Terá progressos no amor, mas cuidado quando expuser os seus sentimentos. Tende a discussões e a sentir-se desiludido com
o que lhe disserem. No entanto, alguém poderá entrar na sua vida, de forma inesperada. Prepare-se!

Profissional: Nada será facilitado. Será uma semana exigente. Conte com lutas vencidas. Financeiramente faça melhor gestão aos seus gastos.
Saúde: Beba mais água.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
Amor: Estará muito autónomo nas suas actividades. Esclareça assuntos pendentes que o têm preocupado. Poderá ter atritos e irá
impor o seu ponto de vista. Cuidado, seja mais positivo nas suas atitudes.

Profissional: Seja cauteloso com quem lida. Alguém poderá querer prejudicá-lo. Seja astuto. Financeiramente faça pagamentos.
Saúde: Especial atenção aos rins.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: A justiça: semelhança.
Amor: Precisa de encontrar Paz Interior. Uma discussão irá deixá-lo desorientado e terminará de vez com um assunto que lhe tem

trazido lutas interiores. No entanto, não irá descurar a sua vida amorosa. Poderá renovar laços com alguém do Passado.
Profissional: Tudo correrá bem e sem novidades. Dê continuidade aos seus trabalhos. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Controle nódulos.

AquáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Carro: progresso.
Amor: Estará bem no amor, mas precisa de se afirmar perante um assunto. Nada será constante e por isso aprenda a libertar-se do
Passado. Deixe fluir e descontraia mais. Termina estes dias com conflitos.

Profissional: Estabeleça prioridades e organize a sua agenda. Terá muito que fazer. Financeiramente estão favorecidos créditos.
Saúde: Faça um check-up.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Não se iluda. Mude de atitudes perante o amor. Terá momentos tensos fazendo com que se afaste e se sinta perdido. Encontre
soluções dentro de si. Termina estes dias muito instável a nível sentimental. 

Profissional: Irá brilhar e terá autonomia nas suas tarefas. Deve dedicar-se mais aos seus projectos. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Especial cuidado com o estômago.
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Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes
Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO
O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO De 28 de Fevereiro a 6 de Março

lliimmiittAAççõõeess!!
Por certo, a expressão:
“Fazer omeletes sem ovos” não será

estranha a ninguém?!
E na realidade, representa uma situa-

ção tão óbvia que ninguém se lembraria
de tal coisa.

Só que não!
Passamos a vida a tentar fazer “ome-

letes sem ovos”!
Vivemos focados no que não temos

e isso leva a frustrações desnecessárias
e malévolas.

Imagine-se um indígena Africano
(vivendo em plena savana!) desejar ter
um Ferrari e viver obcecado por esse
desejo?!

Se nos parece estúpido este cenário,
porque não nos parece estúpido, por

exemplo, tentarmos moldar uma perso-
nalidade alheia à imagem que quere-
mos!?

Será fácil compreender que, se a tal
personalidade não tem os mesmos va-
lores que lhe queremos incutir, a “ome-
lete” não vai sair!!!

Existem mecanismos simples de de-
tecção que nos fariam poupar muito
tempo e frustrações.

Basta olhar para o “pacote” e ver que
ingredientes temos!

Mas na verdade, o ser humano, de
tão presunçoso que é, pensa que ELE
vai ser capaz de moldar alguém!

O individuo sabe perfeitamente que
personalidade não se molda nem se al-
tera nos valores básicos (na generali-

dade) mas, continua a ter a esperança
de ser ELE o escolhido para conseguir
tal feito Heróico.

Depois temos:
- Óptimos profissionais operacionais

que quase nunca são BONS chefes!
- Magníficos jogadores de futebol

que poderão não ser bons capitães de
equipa!

- Excelentes amantes que não serão
bons pais!…

Será, portanto, de todo aconselhável,
que se tenha sempre presente a ideia de
que se não tivermos ovos, não vamos
conseguir fazer uma omelete!

Restar-nos-á fazer outra coisa qual-
quer… que até pode ser melhor!

Vítor Vitorino Guerreiro

CCrróónniiCCAAss  ddoo  ddeellffiimmppooeemmAA

O fim foi o nosso início?
Ou o nosso início foi o fim?
Até hoje não sei.
A palavra fim não me é de todo uma palavra agradável.
O fim geralmente significa um rompimento que não era
suposto.
Um fim que não deveria ter fim.
Um ponto final sem reticências.
Nunca tivemos um final nem tão pouco reticências.
Apenas um intervalo sem tempo marcado, sem hora para
regressar.
Somos incapazes de afirmar ou por em prática a palavra fim.
Somos cúmplices demais agarrados um ao outro, para sair-
mos da vida de cada um.
O fim existe para quem nos rodeia, para quem nos vai  aparecendo.
Nós seremos eternamente um fim sem fim à vista.

Ana Borges

É época de Carnaval
Venha esse grande folião!
É Entrudo, ninguém leva a mal
Aproveitem a festa e a diversão!

Há que extravasar, soltar
Essa vontade da brincadeira!
A gente precisa de se animar
Com abundante folia e maroteira!

Esta quadra festiva é ideal
Há muita paródia e diversões,
Ninguém os pode levar a mal
São apenas, bons foliões!

Cada terra, tem carnavais diferentes
Tudo depende das zonas
Os amigos de Baco, alegram P. Novo
e suas gentes
Em T. Vedras, alegram as matrafonas…

Sesimbra, tem seu samba a desfilar
Ovar,o desfile é do melhor que há!
Loulé, é sempre a animar!
Parece que o Brasil, se mudou para cá!

Viva o nosso Carnaval,
Terça-feira, vai ser feriado!
Este governo, afinal
Quer ver o Povo bem animado!

Lúcia Pereira

uumm  ffiimmCCAArrnnAAvvAAll

No mundo há muita violência, lutas,
guerras e as pessoas sofrem. Por exemplo,
na Síria ou na Ásia há guerras com bombas,
tiros com pistolas ou metralhadoras, mas o
que mais me incomoda é que os guerrilhei-
ros não nos escutam e depois não param.
Eles querem que as pessoas sofram para fi-
carem com o País delas e isso é que é hor-
rível! Pelo menos podiam conversar para
melhorar ou darem (partilharem) comida,
água e brincarem juntos. Mas não, eles
nunca conheceram a paz. No coração dos
guerrilheiros não existe amor, paz, fazer as
coisas com calma, mas parece que não vão
parar. Mas quem sou eu para dizer isso?
Não sei o futuro e também o meu País, que
é Portugal, não está em guerra. Imaginando
que Portugal não aceita os refugiados de ou-
tros países em guerra, mas se eles (pessoas
de Portugal) estiverem em guerra e precisa-
rem de sair do país e, se por exemplo, Itália
não os aceitar, depois é que os portugueses
vão perceber o que os refugiados sentiram
nessa altura.

Também há violência nas escolas. Na
minha algumas vezes andam à luta e dizem
que é a brincar, mas sem querer aleijam-se
e algumas vezes aleijam-se mesmo de pro-
pósito. Nas escolas algumas vezes não
comem o comer (almoço) mas também não
pensam nos refugiados que passam fome!
Toda a gente tem direitos, mas também têm
deveres para cumprir (direito à alimentação
saudável, casa, ter educação, dormir, ser
livre, etc…). Todos temos direitos mesmos
os ricos e os pobres. A Paz é não ser mal-

tratado, descansar, ter direito à vida. A nossa
vida deve ser com uma alimentação boa,
uma higiene perfeita e limpa, ter educação,
ter um bonito nome e ser alegre. Ser feliz é
muito bom, é maravilhoso! Não interessa o
dinheiro, o que importa é ser feliz. Refugia-
dos saiam dos países em guerra, venham
para Portugal e não importa não ter di-
nheiro, o que importa é ser feliz!

Bom, não falei dos deveres. Devemos
ajudar a mãe, a avó, a nossa família. Deve-
mos respeitar a família, os professores, os
funcionários, amigos, etc… O que algumas

vezes penso é que todos os dias há pessoas
que morrem. Não interessa se for 1, 2, 3…
não interessa. Elas morrem, perdem os seus
sonhos, perdem a vida! Isso não é ser feliz.
Isso é muito, muito triste!

Bom, este foi o meu texto. Espero que te-
nham gostado e também que possam ir aju-
dar os refugiados, trazerem alguns num
helicóptero ou avião e dar-lhes abrigo e ali-
mentação.

 Texto e desenho de Iris
(4º ano -  EB Palhota)

ddiiAA  ddAA  nnããoo  vviioollêênnCCiiAA  ee  ddAA  ppAAzz
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Está numa fase de libertação. Dará por si pensativo e com necessidade de ver mais além. A mudança de vida está difícil, mas
com algumas estratégias da sua parte levará a sua vontade a avante.

Profissional: Parece um íman em que só atrai atritos. Mantenha-se firme nas suas ideias e tudo será resolvido a seu favor. Financeiramente con-
tenha-se.
Saúde: Sujeito a stress.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Morte: mudança.
Amor: A sua instabilidade, ansiedade e possessividade trarão problemas à sua vida amorosa. Saia da sua zona de conforto e inicie

uma nova fase. Com certeza que esta mudança de atitude ajudará e muito a ter prosperidade amorosa.
Profissional: Tome decisões perante novas propostas. Guie-se pelo seu prazer pessoal, escolha pelo que mais gosta. Financeiramente conte com
estabilidade.
Saúde: Instabilidade emocional.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Está com dúvidas. Prepare-se para novidades e trazer mudanças à sua vida amorosa. Ainda que há situações que terminem,
outras irão aparecer. Dificilmente deixará que invadam a sua privacidade, mas termina a semana com muito amor para dar.

Profissional: Sentirá que nada é facilitado. Tudo parece ser “arrancado a ferros”. Esta luta será ganha mais tarde. Para já é necessário este esforço
extra. Financeiramente está com estagnação.
Saúde: Especial cuidado com constipações.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Muito contido nos seus pensamentos e cada vez a sentir-se bloqueado na sua vida amorosa, terá desorientações e descontrolos
emocionais. Será uma semana difícil, em que tem de centrar as energias em si, definindo um novo caminho, mesmo que termine este

ciclo com lágrimas.
Profissional: Mudanças aproximam-se. Estabeleça uma nova meta na sua vida laboral. Financeiramente conte com prosperidade.
Saúde: Dificuldade em recuperar energias.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Leão mostrará a sua garra. Estará demasiado impulsivo, controlador e só complicará a sua vida sentimental. Terá críticas e

dissabores ao seu redor, mas muitas das vezes provocadas pela sua atitude. Termina a semana muito instável.
Profissional: Apresenta sinais de cansaço. A vontade de apostar na sua carreira será pouca. No entanto, está protegido, embora acomodado. Fi-
nanceiramente gaste em proveito próprio.
Saúde: Faça um check-up.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Está numa fase em que preza a sua independência. Precisa alterar alguns aspectos na sua vida afectiva, e lutará para que tal

aconteça. Termina a semana com segredos, mas com as energias estáveis.
Profissional: O seu trabalho parece estar a ser avaliado por terceiros. Conte com novas parcerias. O Universo estará a seu lado e juntará a si as
pessoas certas para trilhar o seu caminho. Financeiramente controle-se nos gastos.
Saúde: Faça análises de rotina.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Imperador: domínio.
Amor: Pensamentos negativos e prisões ao passado darão inicio a esta semana. Harmonize estas energias, precisa de decidir o que
quer para a sua vida. Termina a semana com atitudes irresponsáveis.

Profissional: Terá críticas e tendência a acreditar em quem não deveria. Cuidado com quem parece o que não é. Financeiramente terá gastos su-
pérfluos.
Saúde: Falta de força anímica.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Imperatriz: actividade.
Amor: Estabeleça regras na sua vida. Parece que luta e os esforços são em vão. Prepare-se para que depois de sentir evoluções surjam
mudanças que o desiludem. Termina a semana muito desorientado.

Profissional: Terá novidades. Conseguirá o que quer. Financeiramente terá ganhos vindos de várias áreas.
Saúde: Beba mais água.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Continua desorientado e muito inconstante nas suas atitudes. No entanto, ainda perante a sua teimosia e ouvir o que quer e o
que não quer, termina a semana com boas novas e energias positivas.

Profissional: Está numa fase em que pode ser fechada uma “porta”. Por isso, tal como é o seu signo positivista, procure outras saídas que lhe
tragam mais vantagens para a sua vida laboral. Financeiramente conte com ganhos do seu esforço.
Saúde: Controle a tensão arterial.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: destino.
Amor: Viverá lutas apaixonadas. No entanto sentir-se-á sozinho. Poderá descobrir segredos que o deixarão instável a nível emocional,

sentindo que o Universo não estará a seu favor. Não se esqueça que nada é por acaso. Se passa por este processo é porque precisa de estabelecer
mudanças dentro de si.
Profissional: Terá mudanças. Será positivo pensar em iniciar projectos próprios. Financeiramente terá limitações.
Saúde: Cansaço extremo.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Imperador: orientação.
Amor: Terá novidades e um inicio de semana positivo. No entanto, aproveite melhor esta energia que o Universo lhe confere para
sair de estados monótonos e apostar na sua vida amorosa. Evite pensar demasiado em determinados assuntos que apenas o entristece.

Profissional: Será surpreendido por uma proposta. Aceite-a. Financeiramente conte com ganhos que há muito aguarda.
Saúde: Sujeito a estados nervosos.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: As suas forças irão faltar. Saia deste estado. Seja contido nas suas investidas mas aposte na sua felicidade. Ainda que esteja
sujeito a encontros e desencontros. Termina a semana com alguns problemas por resolver.

Profissional: Inicia uma nova fase na sua vida laboral. Comece novos projectos. Financeiramente conte com estabilidade.
Saúde: Esteja atento a sintomas.
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HORÓSCOPO De 14 a 20 de Março

ee  aaGGoorraa!!??
Aqui está uma pequena expressão, que

todos deveríamos tentar evitar.
Todos temos tempo para tudo, e até de

sobra!
Mas se passarmos a vida a dizer:
- E agora!?
Então, é porque já não nos sobra tem -

po!
É a célebre questão, de só nos lembrar-

mos de Santa Barbara quando troveja!
E agora!?
Agora, devias ter pensado nisso antes!!!
Agora! Só resta a brutalidade de olhar

para trás, e no melhor das Hipóteses iden-
tificar o erro … mas, será tarde demais!

Quando perguntas (e exclamas!):
- E agora!?
É porque o “agora” já passou, e tu fi-

zeste borrada! … Ou não fizeste NADA!
(o que muitas vezes bem é pior que ter
feito porcaria!)

Por isso vos digo!... E vos peço!?
Agarrem A VIDA!
Agarrem-na pelos “cornos”!
Possivelmente, ela vai tentar vos sa-

cudir!

Possivelmente, necessitarão de uma
boa primeira ajuda … e de uma segunda!
E até de um rabejador!

Poderão até ter que “pegar” A VIDA à
terceira tentativa... mas evitem, enquanto
vos for possível, dizer “e AGORA!?”

Porque o “e agora”, por estranho que
pareça,...  Já passou!

Que bom, e fortalecedor, é assumir os
erros e com eles aprender a superar as ad-
versidades, construindo um futuro sem “e
agoras”!

Vítor Vitorino Guerreiro

CCrróónniiCCaass  
ddoo  ddeellffiimm

Amor é seres o tudo quando na realidade
és o nada.
Amor é seres a diferença quando na rea-
lidade és igual à esmagadora maioria.
Amor é seres sabedoria quando na reali-
dade és básico.
Amor é ver-te colorido quando na reali-
dade és negro.
Amor é ver-te educado quando na reali-
dade és grosseiro.
Amor é ver-te pessoa quando na realidade
és gente.
Amor é ter-te como porto de abrigo
quando na realidade és o naufrágio.
Amor é ter-te como solução quando na
realidade és o problema.
Amor é ter-te como uma verdade quando
na realidade és uma mentira.
P.S. Agradas-me mas não me agrada gos-
tar de ti. Muita gente numa só pessoa.

Ana Borges

aammoorr  éé......

Acidade da nossa tribo é uma cidade
bem tratada e com os direitos da

criança fazemos muitas coisas, temos
ideias e fazemos projetos. Temos segu-
rança, temos comida saudável, temos
casa, temos pais e família, temos amigos
e podemos brincar. Não há guerra na
nossa cidade, temos paz. Ninguém bate
em ninguém. 

Na nossa cidade temos lojas para com-
prar comida e roupa e todos têm dinheiro
para comprar. E quando não têm aju-
damo-nos. 

Na nossa cidade temos informação
sobre o que vai acontecer, coisas para as
crianças fazerem e como nos proteger. As
nossas casas são seguras e sabemos como
nos proteger das coisas más que podem
acontecer, como por exemplo um tremor
de terra.

Temos carinho, dos pequenos aos
grandes. Todas as pessoas gostam de nós.
Temos liberdade, podemos andar à von-
tade. 

Temos escola e na nossa escola, apren-
demos, brincamos e fazemos o “Eu Par-
ticipo” e outras coisas. 

O ambiente é limpo porque o tratamos
bem, não deixamos lixo no chão, não pi-
samos flores, fazemos reciclagem. E

temos árvores! Temos ruas limpas, temos
higiene na rua toda e a casa limpa.

Somos felizes! 

A Luna, a nossa mascote da tribo (ela não
existe, fazemos de conta!) também é feliz.
Ela e os outros animais são bem tratados e
brincamos com eles. Brincamos com os
nossos pais e com os nossos amigos.

Todos temos médicos e todas as
crianças conhecem a convenção dos
seus direitos. E os adultos também
têm. Todos temos direitos e sabemos
defendê-los porque nos respeitamos
muito. 

Toda a gente pode entrar na nossa ci-
dade. A nossa cidade é feliz e bonita!

Crianças do 1º e 2º ano da EB Palhota

aa  CCiiddaaddee  ddaa  nnoossssaa  ttrriiBBoo

2 14 de Março 2017informação Geral

Dia Mundial da Poesia no concelho de Palmela

mmaarraattoonnaa  ddaa  ppaallaavvrraa
aassssiinnaallaa  ddaattaa
ACâmara Municipal de Palmela assi-

nala o Dia Mundial da Poesia no dia
21 de Março, entre as 10h00 e as 24h00,
na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo,
com a Maratona de Poesia. No período da
manhã, entre as 10h00 e as 12h00, a festa
da palavra poética conta com as partici-
pações do Bardoada – Grupo do Sarrafo,
da poetisa Alexandrina Pereira, do rapper
Edy Shine e das/os alunas/os da ESE, Es-
cola Superior de Educação de Setúbal. A
tarde juvenil decorre entre as 14h00 e as
18h00 e integra participações da Escola
Secundária de Pinhal Novo, da Escola
Básica José Maria dos Santos e de Io Ap-
polloni, a realização do ateliê de escrita
criativa “O Meu País é o Meu Corpo”
pelo professor José Gil, com alunos da
ESE, e a actuação do rapper Edy Shine.

A Noite dos Poetas, com início às
21h00, será um encontro com as/os poe-
tisas/poetas Fernando Pinto, Maria do
Rosário Pedreira, Gastão Cruz e Isabel
Ruth. Esta é uma iniciativa com entrada
livre.

14 março 2017

voltar ao indíce
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Louco: inconstância.
Amor: Estará perdido e com necessidade de estar só. Há assuntos que necessitam de reflexão. No entanto poderá manter
alguns segredos numa união que ajudarão a estabilizar estas energias.

Profissional: Receberá uma boa notícia. Os seus trabalhos estarão a superar as expectativas. Financeiramente controle gastos.
Saúde: Oscilação energética.

ToURo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Terá dificuldade em manter-se estável. Irá discutir e até terminar um estado. Seja cauteloso, pois as atitudes bruscas

poderão trazer arrependimentos mais tardes. Fale com mais calma e tolerância.
Profissional: Dificuldades em concluir trabalhos. A sua desconcentração e apatia não ajudarão este sector. Financeiramente conte com
pequenas entradas.
Saúde: Beba mais água.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: Inicia a semana afastado da sua cara-metade. Parece que nada flui e precisa de encontrar que caminho seguir. Terá
discussões, mas também conseguirá fazer as pazes. Por isso apaixone-se mais e aproveite melhor a vida.

Profissional: Poderá estabelecer um acordo. Leia bem todas as cláusulas antes de assinar. Financeiramente terá um bónus.
Saúde: Insónias.

CARAnGUEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
Amor: Adoptará uma postura de autoritarismo. É você quem manda e gere uma relação. Isso pode causar alguns problemas.
No entanto, esta sua atitude fará com que consiga alcançar os seus desejos e tenta sucesso.

Profissional: Ninguém o irá parar. Conseguirá superar tudo e todos. Financeiramente está estagnado.
Saúde: Cuidado com queimaduras.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Lua: receio.
Amor: A sua vida sentimental precisa de mais emoção. Está demasiado rotineira. No entanto conseguirá esclarecer com a sua
cara-metade este estado e dar nova vida a uma união, renovando laços. Termina a semana com alguns descontrolos emocionais.

Profissional: Os seus projectos irão brilhar. Deve fazer mais por si e apostar em projectos autónomos. Financeiramente terá desones-
tidades.
Saúde: Atenção a quedas.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Temperança: calma.
Amor: Avaliará uma união. Apesar de momentos instáveis em que poderá entrar em discórdia com a sua cara-metade, con-
seguirá ter momentos de felicidade plena. Uma relação será melhorada e sofrerá desenvolvimentos positivos.

Profissional: Necessita de se esforçar mais. O trabalho aparece e tem que se dedicar mais. Financeiramente seja regrado.
Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Terá atitudes incontroladas. Pare para pensar e entender o que pretende para a sua vida. Estará exigente e terá atitudes
que perturbarão a estabilidade. Acalme este estado, pois quem sairá a perder é você.

Profissional: Pouco fará para mudar. Deixar-se-á estar como está. A desmotivação será uma constante. Financeiramente está sujeito a
enganos.
Saúde: Cuide da sua garganta.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Temperança: tranquilidade.
Amor: A sua postura será de independência. Sentir-se-á bem como está, pensando mais em si. No entanto, o Universo
poderá trazer-lhe novidades que o deixarão a pensar e com necessidade de avançar no amor.

Profissional: Está em fase de ascensão, com alguns problemas. Mas conseguirá levar a bom porto trabalhos e com destaque. Finan-
ceiramente está estável.
Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Semana inconstante. No entanto, será surpreendido pela sua cara-metade. Terá envolvimentos positivos e felizes.
Conseguirá fazer valer as suas vontades. Evite bloquear em assuntos mesquinhos.

Profissional: Terá estabilidade. Tudo decorrerá com tranquilidade e passividade. Financeiramente terá um ganho extra.
Saúde: Especial cuidado com a anca e bacia.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Estará exigente. Quererá controlar uma relação e sentimentos. Sentirá insegurança e mostrará firmeza através de
uma máscara e confiança aparente. O coração parece dividido e por isso manterá discrição. Evite iludir-se. Nem tudo o que

parece é, e só pode trazer problemas à sua vida.
Profissional: Verá resultados fantásticos, do seu esforço. Os seus superiores quererão saber a sua opinião e fazer valer as suas ideias.
Financeiramente pague despesas pendentes.
Saúde: Dores nos pés.

AqUáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Papa: protecção.
Amor: Fará apenas o que quiser. Está consciente da sua posição e quererá partir à conquista. Conseguirá aproximar-se de
uma amizade especial porém evite iludir o seu parceiro. Não conte com desenvolvimentos futuros.

Profissional: Terá uma proposta. Aceite, pois será muito importante para o seu futuro. Financeiramente seja ponderado nos gastos.
Saúde: Oscilação de peso.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A Estrela: esperança.
Amor: Uma relação irá evoluir. Receberá boas notícias e estará apaixonado. Evite abordar determinados assuntos que
possam desestabilizar uma união. O melhor será reservar-se e amar mais.

Profissional: Pense bem sobre os seus projectos. São viáveis? Então arrisque. Financeiramente está estável, mas evite despesas.
Saúde: Dores nas costas.
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HORÓSCOPO De 28 de Março a 3 de Abril

ppooeemmaa

Vieste ao MundoComo é bom poder fruir
deste sol quente, irradiante
que nos traz alegria, bem-estar, saúde…
Deste doce céu azul, brilhante
como abóbada, ou mão protectora…
Destas sombras majestosas
que as nossas árvores robustas, nos dão…
Deste nosso mar, em tons de azul
com suas praias de ouro de areias finas,
que acariciam e mimam os nossos pés e
todo o nosso corpo…
Dos nossos rios em seus leitos calmos,
mansos, prosseguindo suas aventuras
até aos seus estuários,
embocando no anilado mar…
Das nossas altas montanhas
forradas de branca neve, ou
revestidas por vegetação multicolor,
inebriante e arrebatadora,
com seus desfiladeiros
tão nossos e tão sublimes!…
Das nossas cidades lindas, luminosas
fervilhando de vidas…
Das nossas vilas e singelas aldeias
aonde a vida decorre mais devagar…
Este nosso pequeno País
é uma grande Nação!
Nos pertence, e aos nossos antepassados!
Por todas as suas riquezas,
pela grandeza do seu Povo
e por tudo de bom que Ele contém
muito devemos lutar por Ele
e orgulharmo-nos DELE!...

Lúcia Pereira

oo  mmeeuu  ppeeqquueennoo,,  ggrraannddee  ppaaííss

ooppiinniiããoo

nnoovvaa((ss))  ddiirreeiittaa((ss))  
ee  nnoovvaa((ss))  eessqquueerrddaa((ss))

Sabe-se que o uso do termo “es-
querda” na política teve origem na Re-
volução Francesa, significando apenas
os que em 1789 se tinham sentado à es-
querda do Presidente da Assembleia Na-
cional. Tal, por representação popular,
mas sem qualquer conotação ideológica
ou política.

Os anos e algum discurso (este sim
político), no entanto, encarregaram-se de
estabelecer esta separação entre esquer-
da e direita, com a direita a imputar à es-
querda um comportamento despesista e
irresponsável, clientelista, de domínio de
alguns sectores da sociedade e a es-
querda a imputar à direita uma indesejá-
vel proximidade com os interesses par-
ticulares, do “mundo dos negócios”, em
detrimento de uma certa noção de inte-
resse público, sectária e preconceituo sa.
Mas, com os defeitos e virtudes de cada
um, algo tinham em comum e que impu-
nha ao(s) adversário(s) o respeito que é
sinónimo de limite: a ideologia. 

De esquerda ou de direita afirmavam
um ideal político, uma linha de acção,
uma crença. Percebia-se a trajetória, os
seus perigos e destino provável. Hoje não.

Vive-se uma fase dramática para o
nosso futuro enquanto comunidade: In-
ternacional, nacional e local. 

As emoções estão a substituir a razão.
O populismo – sempre irresponsável,
seja de direita ou de esquerda - substitui
a responsabilidade e o rigor.

Ao não atuar perante um padrão, um
ideal, um conceito ideológico, não se as-
segura ao cidadão o modo como se exer-
cerá o poder político. O mesmo, ao votar
estará assim a passar um “cheque em
branco”.

Assistiu-se primeiro a uma quebra da
confiança nas forças políticas de centro,
democráticas, perante uma crise econó-
mica e de seguida.

Forças políticas que eram de es-
querda, “contra” o sistema passaram a
integrá-lo e ora disputam eleições ao ar-
repio daquilo que eram as suas convic-

ções, melhor.... as suas bandeiras mais
agitadas, pois o facto de se gritar algo
não é sinónimo de convicção, apenas de
estridência. Tal o caso relativamente a
medidas de segurança, de vigilância e
controlo, de reação relativamente a mi-
norias religiosas e outras... curiosa inver-
são. Quando eram revolucionárias... ora
alegam defender o estado social e que
querem regressar ao momento anterior à
crise em que... eram inflamados revolu-
cionários! Tal a consequência de estarem
no sistema e o quererem dominar, por
discursos populistas, sem princípios
ideológicos ou critérios conhecidos que
não sejam o de almejar aquilo que criti-
cavam: Estar e aumentar a representati-
vidade, o peso, no sistema.

E noutro ponto, há uma nova Direita.
Que também quer entrar no sistema, que
amacia o habitual discurso xenófobo por
forma a tentar conquistar espaço no sis-
tema e neste ganhar eleições. Valori-
zando para tal, de forma assaz curiosa,
aspectos comuns àquela “nova esquer -
da” como a política de emprego, o pe-
rigo de afluxo de estrangeiros, as criticas
à União europeia e a valorização de um
discurso nacional(ista).

Mas têm algo mais em comum, estes
movimentos: Não podem ser confronta-
dos com a realidade porque a desconhe-
cem. 

Não sabem, ignoram-na e de tal forma
embevecidos com o seu discurso, nem a
querem conhecer. Não medem conse-
quências, desde logo por manifesta inca-
pacidade e incompatibilidade com a(s)
sua(s) intenção(ões). Veja-se.

Tal o perigo. Cuidado com a(s) No -
va(s) Direita(s) e a(s) Nova(s) Esquer -
da(s). Não têm ideologia. Não são nada.
De esquerda ou de direita, não são refor-
mistas, revolucionários ou conservado-
res. Não são nada. Não têm ideias, ideo -
logias ou conhecimento da realidade.
Nada!

Pedro Trovão do Rosário 
Advogado e Professor Universitário

No 2º ciclo as crianças andam com a
mala carregada de livros e cadernos. Na
minha opinião os professores e as profes-
soras deviam deixar as crianças guardar
os livros e os cadernos na escola e assim
já não andam com a mala tão carregada.
Eu, a Ana Margarida, estou no quarto ano
e tenho a minha mala alguns dias pesada.
Pode ter pouca coisa e está à mesma car-
regada com o ferro. Por isso é que, na
minha opinião, no segundo ciclo as crian-
ças deviam deixar os livros e os cadernos
na escola.

Mudanças de escola
Quando eu mudei da pré para o 1º ano

fiquei feliz porque fiz novos amigos, mas
ao mesmo tempo fiquei triste porque
perdi outros. Um ano depois mudei para
o 2º ano, fiz novos amigos, no 3º ano
mais alguns. Finalmente estou no 4º ano.
Para o ano já estou no 2º ciclo. No meio
disto tudo, aprendi que estou sempre a
fazer novos amigos e a perder outros. Na

minha opinião até é divertido mudar de
escola. Até parece um jogo. 

Refugiados

Na Síria e outros países há refugiados
porque estes países andam em guerra. 

- Professor, porque é que Portugal não
está em guerra com outros países?

- Portugal não está em guerra com ou-
tros países porque não tem nada para estar
em guerra. Não somos como os Estados
Unidos que não deixam entrar refugiados
de 7 países mesmo que sejam familiares

de quem está nos Estados Unidos.
Eu, a Ana Margarida, tenho 9 anos e

sou de Portugal. Gostava que o Presi-
dente Donald Trump deixasse os refugia-
dos da Síria e dos outros países entrar nos
Estados Unidos. Também acho que o Do-
nald Trump não devia ser o presidente
porque ele é egoísta, como na história “O
gigante egoísta”. Na minha opinião era
assim que devia ser nos Estados Unidos.

 Textos e desenhos de Ana Margarida
(4º ano da EB Lagoa da Palha)

oo  ppeessoo  ddaass  mmooCChhiillaass

2 28 de Março 2017informação geral

Na SFUA

jjaarrddiimm  ddaa  mmúússiiCCaa
No próximo sábado, dia 1 de Abril, das 15h

às 19h, realiza-se o Jardim da Música,
uma iniciativa da Academia de Música da
SFUA integrada na programação do Março a
Partir. O evento decorre no Jardim José Maria
dos Santos com um programa que inclui a ex-
perimentação de instrumentos musicais, con-
certos, exposições e outras surpresas. A SFUA
convida a comunidade a participar neste mo-
mento de celebração da música e da cultura de
expressão local. A entrada é livre.

28 março 2017

voltar ao indíce
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Relações amorosas podem terminar. Está conflituoso e com inúmeras situações a serem resolvidas. Necessita de estar só e
de estabilizar as emoções ao longo da semana. Finda estes dias com renovação de laços e um estado resolvido. Excelente semana

para fazer mudanças em casa ou de casa.
Profissional: Seja cauteloso. Há imprevistos e por isso deve de estar preparado para acontecimentos repentinos. Financeiramente está estável.
Saúde: Controle a tensão arterial.

ToURo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Quererá comandar uma relação e conseguirá. Os seus desejos serão uma ordem e conte com dias felizes e decisões importantes

que possam vir a mudar o rumo à sua vida. Será uma semana feliz com muito amor no ar. É caso para se dizer: “será feita a sua vontade”.
Profissional: Terá complicações. As dificuldades estarão presentes e por isso tem de ser cuidado nas suas tarefas. Financeiramente seja mais exigente.
Saúde: Cuide da sua imagem.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Imperador: autoritarismo.
Amor: O Universo fará das suas e prepare-se para andar instável. O seu estado de humor não estará para brincadeiras e por isso tende
a discutir quando as situações não correm como quer. No entanto, reserve-se mais e controle as palavras, para assim conseguir ver

uma relação evoluir de forma positiva.
Profissional: Grandes mudanças e realizações pessoais. Está na hora de fazer valer os seus projectos e mostrar ao mundo os seus “valores pro-
fissionais”. Financeiramente controle-se nas despesas.
Saúde: Faça exames de rotina.

CARAnGUEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Semana para resolver problemas. Precisa de encontrar respostas e seguir sob um terreno sólido. Serão dias importantes para
estabilizar as suas energias, fazer valer os seus desejos e mostrar que você também tem uma palavra a dizer, mesmo que tenha de

brigar. Termina a semana de forma problemática, pois a instabilidade emocional será uma presença constante.
Profissional: Inicia uma nova fase. Deve dar um passo de cada vez, mas está na hora de mudar. Financeiramente conte com lutas.
Saúde: Dores nos tornozelos.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Carro: progresso.
Amor: Semana tranquila no amor. Ainda que caia na rotina, não baixará os braços para que haja novidades constantes. Deve evitar
bloquear-se em informações duvidosas, que possam prejudicar a sua vida sentimental. Domine situações e seja mais atrevido.

Profissional: As boas notícias não tardam a chegar. Esteja preparado para as receber e aproveitar esta benesse que o Universo lhe oferece. Finan-
ceiramente seja mais regrado.
Saúde: Esteja atento a sintomas.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Sol: protecção.
Amor: Namorar será a palavra de ordem. Andará descontraído e com necessidade de descomprimir do dia-a-dia. Irá investir numa
relação e poderá ser surpreendido da melhor forma pelo Universo, pois este estará a seu favor e só lhe trará respostas positivas, con-

forme os seus desejos.
Profissional: Conte com reforços. Ou seja, ninguém se poupará a ajudá-lo. Esta semana trabalhe em equipa. Será um vencedor. Financeiramente
terá prosperidade.
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
Amor: Poderá receber notícias de alguém que há muito não fala. Esta semana andará mais misterioso pois tende a segredos. Serão
uns dias complicados, pois andará mais metido consigo mesmo e explosivo. Estas “frustrações” serão reflectidas no seu lar, em que

pode fazer mudanças ou remodelações.
Profissional: Estará estável. As suas energias não estão focadas nesta área. Financeiramente conte com despesas inesperadas.
Saúde: Sujeito a insónias.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: Há decisões importantes a serem feitas. Portanto, prepare-se para andar com lutas interiores, sem saber que rumo dar à sua vida.
No entanto, as mudanças serão evidentes e ainda sob descontrolos emocionais terá as atitudes mais viáveis para alcançar a felicidade.

Profissional: Semana favorável a realizações pessoais. Os seus projectos serão reconhecidos. Financeiramente crie prioridades.
Saúde: Noites mal dormidas.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
Amor: Não será uma semana preocupante, pelo que tende facilmente a transformar momentos menos agradáveis em fantásticos. Por
isso, a vida sentimental de Sagitário sofrerá com evoluções positivas, centrando-se no seu Eu e no que o faz feliz.

Profissional: Terá dissabores. Prepare-se para discussões e para “ferver” facilmente. Controle os seus impulsos. Financeiramente terá movimen-
tações.
Saúde: Evite preocupações, pois tende a dormir mal.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: A Morte: transformação.
Amor: A felicidade estará presente, ainda que sob algumas pressões da sua parte. Tende a querer definir estados, manipulando e tendo
atitudes menos agradáveis que possam criar distanciamentos. No entanto, termina a semana com laços renovados e muita alegria.

Profissional: Conseguirá levar a avante as suas ideias e poderá evoluir na sua carreira. Ninguém o irá parar e conseguirá controlar todas as
situações. Financeiramente terá instabilidade.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

AqUáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Imperador: orientação.
Amor: Cuidado com as suas atitudes possessivas e ciumentas. Evite controlar a sua cara-metade. Será uma semana difícil, em que o
sofrimento e a dor emocional será uma constante. Não espere evoluções. Necessita de conselhos sábios e de ouvir o que o Universo

tem para lhe dizer. Fique atento aos Sinais que Ele lhe transmitir.
Profissional: Terá esforços redobrados. Nada será facilitado, embora consiga vencer batalhas. Financeiramente conte com entradas de pequenas quantias.
Saúde: Sujeito a tonturas.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A justiça: equidade.
Amor: Irá à luta pela sua felicidade. Tende a paixões fortes e a querer realizar os seus desejos. Poderá perder-se nas suas emoções,
mas facilmente expõe os seus sentimentos e conseguirá levar a sua vontade a avante. Termina a semana confuso.

Profissional: Poderá estabelecer acordos. Terá em seu poder documentos que necessitam de atenção redobrada. Financeiramente está sujeito a perdas.
Saúde: Faça análises.
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HORÓSCOPO De 11 a 17 de Abril

PPooeemmaa

De braços abertos, estendidos
Muito longos ao seu redor
Frondosos, ao céu dirigidos
Como em permanente louvor!…

Quantos anos, tu terás?
O que dirá de ti, o mundo?
Histórias, que não responderás
Nem apenas por um segundo…

Quem repousou sob os teus ramos?
Quem se acolheu, em tua sombra?
Muitos, no decorrer dos anos,
Tantos, que já perdeste a conta!…

Vais ofertando a tua cortiça
Que tão bem sabes criar
Em gesto generoso, altruísta
Que os homens sabem valorizar!

Abrigas alegres pica-paus e poupas
Negras pegas, melros e pardais,
Até as carinhosas pombas
Fazem de ti seus pombais!

Também muitos outros pássaros
Em ti encontram abrigo
Aconchega-los em teus braços
Como sendo um bom amigo!… 

A paisagem, enobreces
Com tua presença majestosa
Tanto valor, nos ofereces
Porque és árvore generosa!...

Lúcia Pereira

oo  vveellhhoo  ssooBBrreeiirroo
ooPPiiNNiiããoo

lliiBBeerrddaaddee  ee  
CCooNNCCoorrddââNNCCiiaa  rreelliiggiioossaa

Cada religião defende um conjunto de
valores cuja validade pretende ser uni-
versal.

É comum em cada país predominarem
mais umas religiões do que outras, como
o caso do Cristianismo em Portugal, mas
todas de uma forma geral têm seguido-
res, que seguem as doutrinas e princípios
da religião pela qual se regem.

Sente-se uma particular tensão (não
de agora e nunca esquecendo os confli-
tos político-religiosos como o existente
entre o Budismo e a República Popular
da China) entre Judaísmo, Cristianismo
e  Islamismo (Muçulmanos), três das
principais religiões em Portugal e na Eu-
ropa. Em Portugal, de acordo com dados
de 2010, há no entanto mais membros
nas comunidades Budista, Evangélica,
Hindu e Muçulmana Ismaelita do que na
Judaica.

É mais o que aproxima Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo do que os
afasta. Desde logo, são religiões mono-
teístas, Deus é único, transcendente,
criador do mundo, omnisciente, omnipo-
tente e omnipresente. Em qualquer das
três, Deus revelou-se ao patriarca Abrão,
o qual personifica em si a fé, a obediên-
cia e a submissão a Deus. Esse mesmo
Deus que criou a Humanidade à sua ima-
gem e semelhança. Acreditam na vida
após a morte, na ressurreição dos mor-
tos, na salvação através da fé. 

A “coincidência” persiste quando
Deus se revelou aos humanos através
dos profetas, fixando-se as suas palavras
nos textos religiosos. Nas três, Deus re-

velou a Torá através de Moisés e os Sal-
mos através de David. 

Fundamental, Islamismo, Cristianis-
mo e  Judaísmo acreditam: no amor e na
compaixão como ideias éticos.

Como perceber, atenta a proximidade
entre os ideias religiosos, a Fé manifesta
e o fim último das religiões que em ple -
no século XXI persistam conflitos reli-
giosos?

Assim, a questão que se coloca -hoje
como ao longo da história ao morrerem
milhares, milhões de seres humanos – é
a seguinte: As religiões invocadas são o
propósito do conflito, ou serão um ins-
trumento político e económico? 

Claramente, persiste a utilização co-
mo instrumento. E tal só é possível por-
que nas sociedades não se ensina a
tolerância, a diversidade, o respeito pelo
próximo, pelo individuo. Mantem-se a
massificação, esquece-se a Dignidade da
Pessoa Humana como essência da con-
duta individual e colectiva. Tal potencia
ódios, permite que se aproveitem alguns
poucos de tal circunstância para condu-
zir milhares e toldar o espírito de mi-
lhões. Triste sina.  

A Liberdade pressupõe a sua concor-
dância ou adequação com as demais Li-
berdades. Tal o que temos que transmitir
e fazer sentir aos nossos concidadãos:
Liberdade e Concordância Religiosa e
em todos os demais domínios da acção
e crença humana.

Pedro Trovão do Rosário 
Advogado e Professor Universitário

Olá, eu sou a Angélica e estudo
na escola de Batudes. Eu de-
cidi escrever para o Jornal do

Pinhal Novo sobre a fome no mundo
e tive a ideia de fazer um trabalho de
pesquisa. 

Quando falamos do problema da
fome no mundo, não nos estamos a re-
ferir àquela vontade de comer que as
pessoas sentem na hora das refeições.
O problema da fome relaciona-se com
a falta de comida disponível para as
pessoas ou com a impossibilidade de
se conseguir ter acesso ou comprar ali-
mentos. Atualmente existem no mun-
do 795 milhões de pessoas que passam
fome. Muitas pessoas para além de
não terem comida também não têm
casa e vivem sem condições de hi-
giene. Vivem em plenas avenidas, de-
baixo de pontes, com cartões a servir
de colchão. São chamados os sem-
abrigo. Muitas pessoas não têm em-
prego e por isso são obrigadas a pedir
esmola na rua. Praticamente em todo
o mundo existem pessoas que passam
fome. 

Eu quando fiz este trabalho, senti

uma tristeza enorme e vi que essas
pessoas são as mais infelizes do
mundo, por isso pensei que podemos
todos ajudar e participar em campa-
nhas de alimentos e brinquedos que
muitas instituições fazem e, depois,
mandarmos para essas pessoas. Es-
pero que entendam a tristeza e a infe-
licidade que estas pessoas sentem ao
passarem por esta situação. Isto é o
que eu sinto e o que eu penso sobre

este assunto. Se tiverem ideias de
como organizar alguma campanha,
digam-nos. Falem com a escola de Ba-
tudes, eu e os meus colegas também
queremos participar. Espero que com-
preendam o meu interesse sobre o que
anda a acontecer nas ruas e com estas
pessoas e que as possam ajudar.                                                                                                                                  

 Texto de Angélica Macedo
(4º ano da EB Batudes)

2 11 de Abril 2017iNformação geral
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Amor é seres o tudo quando na rea-
lidade és o nada.
Amor é seres a diferença quando na realidade és
igual à  esmagadora maioria.
Amor é seres sabedoria quando na realidade és básico.
Amor é ver-te colorido quando na realidade és negro.
Amor é ver-te educado quando na realidade és
grosseiro.
Amor é ver-te pessoa quando na realidade és
gente.
Amor é ter-te como porto de abrigo quando na rea-
lidade és o naufrágio.
Amor é ter-te como solução quando na realidade
és o problema.
Amor é ter-te como uma verdade quando na reali-
dade és uma mentira.
P.S. Agradas-me mas não me agrada gostar de ti.
Muita gente numa só pessoa

Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Sente-se dividido entre a paixão e a razão. O coração diz para se aventurar e ser feliz, e a razão diz que apesar de
sofrer e de se prender a factos, necessita de se encontrar na posição actual. Semana com oscilações.

Profissional: Seja firme nas suas atitudes. Deve esclarecer duvidas. Financeiramente conte com estagnação.
Saúde: Beba mais água.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Imperador: determinação.
Amor: Estará convicto das suas ideias. Isso fará com que ganhe teimosia e bloqueios na sua vida afectiva. No entanto, a meio
da semana, poderá ser surpreendido por um novo acontecimento. Manterá segredos e ficará com duvidas numa relação.

Profissional: Afaste-se de responsabilidades. Esta semana procure realizar tarefas com mais calma e sem prazos. Financeiramente terá
despesas inesperadas.
Saúde: Dores nos joelhos.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: A semana será marcada por imprevistos. Poderá debater as suas ideias e ir até ao fim com a sua palavra. Acalme estas
energias e entre num entendimento com a pessoa amada. Termina a semana com felicidade e cumplicidade.

Profissional: Sentirá necessidade de sair de uma situação, porém estará limitado nas suas acções. Nem sempre o que queremos se con-
cretiza no agora. Financeiramente seja persistente para recebimentos.
Saúde: Cansaço extremo.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A justiça: equidade.
Amor: Dificilmente assumirá um estado. Estará preso a pensamentos do passado e terá que aprender a libertar-se de modo
a iniciar uma nova fase na sua vida. Até está determinado a fazê-lo, mas a coragem e medo de sofrer apodera-se de si.

Profissional: Terá que se dividir entre várias situações. Organize-se e crie prioridades. Financeiramente controle os seus gastos.
Saúde: Sujeito a alergias.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Sente-se vulnerável. A necessidade de iniciar um novo processo a nível sentimental faz com que se torne demasiado
exigente. O que pode trazer um esfriar de sentimentos e lutas interiores constantes.

Profissional: Poderão querer prejudicá-lo. Tenha cautela para que não se aproveitem das suas capacidades. Financeiramente terá entradas
rápidas.
Saúde: Estável.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Será surpreendido pela sua cara-metade. Boas notícias surgirão e a paixão será uma constante. Conseguirá dominar
situações. Mas atenção, a meio da semana conte com uma mudança deste estado, incluindo picardias e distanciamento.

Profissional: Poderá manipular o seu trabalho para conseguir concretizar os seus desejos. Evite envolver terceiros. Financeiramente
terá ganhos em especial vindos do estrangeiro.
Saúde: Dificuldades em recuperações.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Semana problemática, em que não deve “baixar os braços”. Terá discussões e contratempos. Nem tudo será como
pretende. Como será contrariado, esfriará e permitir-se-á a descontrolos nas atitudes.

Profissional: Terá críticas e dissabores. Não confie, nem fale em temas sem ser os que realmente importam para esta área. Financeira-
mente gaste em proveito próprio.
Saúde: Dores na zona lombar.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Imperador: superioridade.
Amor: Manterá secretismo na sua união. A intimidade deve ser preservada. No entanto, sentirá dificuldades na entrega total.
Estará a lutar demasiado consigo mesmo, por forma a encontrar respostas e entender o caminho a seguir. Deve abrir o seu

coração e falar sobre os seus sentimentos. Verá que tudo melhora à sua volta.
Profissional: Boas notícias e projectos novos a fluírem. Avance, pois o Universo está a seu favor. Financeiramente terá pequenas en-
tradas.
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

SAGITÁRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Inicia uma nova etapa na sua vida. O amor estará presente e viverá a paixão ao máximo. Evite contrariar sentimentos
para que não altere este estado. Depende de si.

Profissional: Há decisões a serem tomadas. O trabalho vai surgir e nem saberá muito bem para que lado se virar. Financeiramente não
conte com movimentos.
Saúde: Dores na coluna.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: A Imperatriz: actividade.
Amor: Estará reservado e demasiado misterioso numa união. Poderá surgir alguém que desperte o seu interesse e que deixe

arrefecer os seus sentimentos numa relação. No entanto, reflicta e não tenha atitudes precipitadas.
Profissional: Está em fase de ascensão e conseguirá convencer os seus superiores com as suas ideias. Financeiramente terá lutas.
Saúde: Controle a tensão arterial.

AquÁRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Será um conquistador nato, e um quebra corações. Conseguirá dominar relações, expor os seus sentimentos e levar
em frente as suas vontades. Termina a semana com factos surpreendentes.

Profissional: Defina um projecto. Tudo deverá ficar esclarecido esta semana. Financeiramente estará estável.
Saúde: Especial cuidado com os tornozelos.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Uma revelação poderá deixá-lo confuso. Necessita de tempo para desbloquear pensamentos e sentimentos. Precisa
de encontrar um rumo para a sua vida. Por isso termina a semana dando maior importância ao seu Eu.

Profissional: Um projecto poderá chegar ao fim. Está na hora de “arregaçar as mangas” e ir à luta. Financeiramente sofrerá desones-
tidades.
Saúde: Dores na anca e bacia.
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HORÓSCOPO De 9 a 15 de Maio

PPooeemmaa

És flor a desabrochar
Tens frescura no olhar
Ternura na contemplação
És fonte de prontidão…

És arco-íris colorido
Terno olhar embevecido
Nesse anel protegedor
Aspergindo radiações de amor…

Estrela de alerta, brilhante
Colo quente, aconchegante
És floresta misteriosa
Fresca, sempre harmoniosa…

És rio orlado de flores

Contens correntes de amores

Na mansa ida até ao mar,

Desejos de aconchegar…

Possuis ombros leais

Seguros, confidenciais…

De entranhas, generosa!

Por seres Mãe, és Venturosa!

Lúcia Pereira

sseerr  mmããee

ooPPiinniiããoo

oorrddeemm  ddooss  aaddvvooggaaddooss  ––  ccoonncceellHHoo  ddee  PPaallmmeellaa
No Concelho de Palmela temos dois

símbolos, duas referências da Justiça: o
Pelourinho, de 1645, que representa a jus-
tiça local que aí era aplicada e o edifício
dos Paços do Concelho (do século XVII)
cujo salão nobre serviu como Tribunal no
século XVIII .

No âmbito da Lei Orgânica dos Tribu-
nais Judiciais, ou o Decreto-Lei Nº 186-
A/1999 de 31 de Maio, que regulamentou
a lei orgânica do funcionamento dos tri-
bunais judiciais, promoveu-se ainda a
ideia de construção de um Tribunal em
Palmela, óbvia face à extensão do Con-
celho, ao número de habitantes e o seu
peso claro em termos económicos e so-
ciais face a outros município vizinhos.
Inexplicavelmente, Palmela – Concelho,
Comarca....- não logrou ter Tribunal, o
que na conjuntura atual menos parece
provável que aconteça a breve prazo. 

No entanto, eis que a Lei n.º 145/2015,
de 9 de Setembro vem permitir ao Con-
celho de Palmela ter um dos marcos es-
senciais da Justiça em Portugal: A Ordem
dos Advogados, pela criação de uma De-
legação. 

A Ordem dos Advogados, criada pelo
Decreto n.º 11 715 de 12 de Junho de
1926, teve origem na Associação dos Ad-
vogados de Lisboa, cujos Estatutos foram
aprovados em 1838. Quase duzentos anos
de história.

A Ordem dos Advogados é uma asso-
ciação pública independente dos órgãos
do Estado, sendo livre e autónoma nas
suas regras. O Estatuto da Ordem dos Ad-
vogados (hoje a aludida Lei n.º 145/2015,
de 9 de Setembro), regulamenta os mais
importantes aspectos relacionados com a
organização e funcionamento da Institui-
ção representativa dos juristas que exer-
cem a Advocacia e estabelece o quadro
deontológico do exercício da atividade. 

Nos termos do artigo 5º/1 do Estatuto
da Ordem dos Advogados “A Ordem dos
Advogados é representada em juízo e fora
dele pelo bastonário, pelos presidentes
dos conselhos regionais e pelos presiden-
tes das delegações ou pelos delegados,
conforme se trate, respetivamente, de
atribuições do conselho geral, dos conse-
lhos regionais ou das delegações”, tendo
estas as competências ínsitas no artigo 64º

da mesma Lei (dispo-
nível em https://por-
tal.oa.pt/ordem/regras-profissionais/estat
uto-da-ordem-dos-advogados/).

No Município de Palmela e pela pri-
meira vez em quase duzentos anos de his-
tória existe uma delegação, a represen-
tação da Ordem dos Advogados. Permi-
tam-me, para além das competências da
Delegação de tão importante instituição,
é o que simboliza. A efetiva descentrali-
zação e aproximação aos representados. 

Cabe-me assim e neste momento rego-
zijar-me enquanto Advogado e Cidadão
por esse facto e, naturalmente, felicitar o
meu Ilustre e estimado colega Dr. Eduar-
do Ferro e toda a sua notável equipa (Exmas.
Sras. Dras. Maria do Rosário Fortuna, Te-
resa Vilhena, Ana Luísa Silva e Ana Paula
Vinagre) pela sua eleição para Presidente
da Delegação de Palmela da Ordem dos
Advogados, com tomada de posse esta
segunda-feira, dia 8 de Maio de 2017 no
Conselho Regional de Évora.

Pedro Trovão do Rosário
Advogado

Do calendário dos Direitos Huma-
nos decidi escolher o Dia da Li-

berdade. Esse dia é muito importante
para Portugal. Na madrugada de 25 de
abril de 1974, um grupo de militares
chamado Movimento das Forças Ar-
madas (MFA) fez a revolução dos cra -
vos e pôs fim ao regime do Estado
Novo. Acabou-se a ditadura! Come-
çou a liberdade! Na ditadura não po-
diamos falar à vontade e muitas coisas
não chegavam a Portugal, como agora
que existe todo o tipo de roupas.

Fui procurar o que significava li-
berdade:

A liberdade é o direito de viver de
acordo com os nossos principios, de
procurar alcançar os nossos objetivos
e agir como desejamos sem prejudicar
voluntariamente os principios, os ob-
jetivos e os desejos dos outros.

Liberdade é uma palavra muito usa -

da e por muita gente. Liberdade é um
valor tão importante que a palavra é
tantas vezes repetida na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e

também na Convenção sobre os Direi-
tos da Criança. Sabes quantas? 

Texto de Maria Carvalho
4º ano – EB Águas de Moura

2 9 de Maio 2017informação geral
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CARNEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
Amor: Sentirá vulnerabilidade. O seu coração não está certo do que pretende e isso fará com que se sinta desiludido com
a vida que tem actualmente. Há um sentimento de querer e não poder. A culpa é sua que se auto-limita nos seus pensamentos.

Faça mais por si.
Profissional: Poderá firmar acordos. Estará positivo se mantiver uma postura firme. Financeiramente acabe com despesas.
Saúde: Instabilidade emocional.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Evite compromissos. Esta semana tende a desiludir-se facilmente e a perder o controlo das suas emoções. Estabilize
as suas energias e procure entender o que é melhor para si e o faz feliz.

Profissional: Terá reconhecimento. Conseguirá dominar as suas tarefas. Financeiramente poderá finalizar uma dívida.
Saúde: Sujeito a quebras.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Tenha cautela com as suas atitudes. Poderá andar demasiado manipular. Inesperadamente poderá ter notícias de
alguém que há muito não fala. Cuidado, pois poderá manter secretismo e trazer confusão á sua vida.

Profissional: Seja mais rigoroso. Há assuntos que têm de ser esclarecidos. Financeiramente está estagnado.
Saúde: Sujeito a alergias.

CARANGuEJo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Temperança: apaziguamento.
Amor: Seja mais directo quanto às suas intenções numa relação. Poderá sofrer alguns descontrolos emocionais, devido a
uma atitude irresponsável. Deve afastar-se e entender o que se passa consigo. Poderá parar o tempo e deixar-se levar pelo

passado.
Profissional: Está sujeito a críticas. Afaste-se destas pessoas que apenas querem o que é seu. Financeiramente conte com estabilidade
mas tenha cautela com gastos.
Saúde: Dores nos joelhos.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Inicia a semana com duvidas e necessidade de mais animação. Tende a prender-se a desgostos e por isso cria medos
em avançar. No entanto, o Universo trará até si uma novidade que poderá mudar a sua vida. Esta alteração será feita se você

deixar-se levar pelo presente e libertar-se do que já teve.
Profissional: Poderá sofrer mudanças, mas não perdas. No entanto, deve aceitar e adaptar-se ao que aí vem. Financeiramente conte
com lutas.
Saúde: Faça um check-up.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Amoroso: casal.
Amor: Poderá receber notícias que o deixem a balançar. A sua vida amorosa poderá ser colocada em causa, mas conseguirá
tomar as decisões certas para si. Mesmo que fique aborrecido e descontrolado, conseguirá dominar e fazer o que quer.

Profissional: Cuidado com as falsidades ao seu redor. Nem tudo será como pensa e por isso afaste-se de ilusões. Financeiramente conte
com oscilações.
Saúde: Esteja atento a sintomas.

BALANçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
Amor: Terá notícias de alguém que não vê há algum tempo. Poderá aliar-se a esta amizade e manter secretismos ao seu
redor. Cuidado para não sofrer desilusões. Saiba dosear os seus sentimentos.

Profissional: Deveria tirar uns dias para descansar. A sua cabeça parece não acompanhar a actividade laboral. Financeiramente conte
com estagnação.
Saúde: Ansiedade.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Sol: actividade.
Amor: Estará com prosperidade. Os sentimentos falarão mais alto e prepare-se para um inicio de semana bastante feliz. No
entanto, um afastamento da sua parte, por briga, levará a uma mudança de estado. Clarifique as situações e não deixe nada

por dizer.
Profissional: Terá evoluções. Tudo a que se propuser fazer será sucesso garantido. Financeiramente está estável.
Saúde: Especial atenção a órgãos duplos.

SAGITÁRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Diabo: manipulação.
Amor: Semana difícil. Inicia com términos e discussões. No entanto, o Universo trará até si alguém que o ajudará a superar
esta situação. Poderá manter uma relação secreta, em que você dominará. No entanto termina a semana pensativo.

Profissional: Necessita de mais dedicação da sua parte. Os projectos estão prontos a avançar, mas nem tudo está feito. Financeiramente
conte com ajudas.
Saúde: Beba mais água.

CAPRICóRNIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: A Papisa: oculto.
Amor: Estará instável. Os seus ciúmes poderão prejudicar a sua vida amorosa e por isso afasta-se. Pense bem o que quer

para si e faça mudanças nas suas atitudes. Mantenha-se reservado quanto aos seus movimentos e trunfos.
Profissional: Semana positiva para firmar acordos. Financeiramente conte com um extra.
Saúde: Dores na garganta.

AquÁRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Carro: evolução.
Amor: A sua vida sentimental precisa de ser responsabilizada. Ou seja, necessita que você seja mais sério consigo mesmo.
Tende a amizades novas, mas de pouca dura. Evite exigências e dê boas vindas a relacionamentos mais sólidos e cúmplices,

ao invés dos passageiros.
Profissional: Controle-se mais. Não fale sobre novos projectos e planos. Financeiramente pague despesas.
Saúde: Instabilidade energética.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o carro: progresso.
Amor: A sua vida amorosa parece não ter desenvolvimentos felizes. Isso irá deixá-lo nervoso, cansado e desmotivado. No

entanto a meio da semana conseguirá alterar esta situação. Chegarão até si informações que lhe trazem lutas interiores e apaixonadas.
Profissional: Verá um projecto terminar. No entanto, não se deixe influenciar por pensamentos negativos. Financeiramente terá estabi-
lidade.
Saúde: Dores reumáticas.
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HORÓSCOPO De 25 de Abril a 1 de Maio

ppooeemmAA

Abril, sinónimo de esperança
É símbolo de acreditar,
Ele nos ofereceu bonança
Numa madrugada singular!...

Chegou poderoso e forte
Libertador e audaz
Trouxe-nos um novo Norte,
Um rumo de justiça e paz!...

Libertou presos políticos
Injustamente enclausurados
Retornou homens valoríssimos
Que tinham sido apartados!...

Veio trazer a dignidade
Que a Nação muito carecia
E matar a fome de liberdade
Que o Povo tanto padecia!...

Abril trouxe-nos auto-confiança
Com o tempo, veio a emancipação,
Juntos, deram-nos a perseverança
Respeito e afirmação!

Falemos dele, às nossas descendências
Demonstremos que Abril foi libertador,
E que tantos sofreram violências
Para hoje termos um Mundo melhor!

Lúcia Pereira

oo  nnooSSSSoo  
AAbbrriill  ddee  7744

ooppiinniiããoo

NASCER FRÁGIL, CRESCER FORTE

AArrTTeeSS  mmAArrcciiAAiiSS  ccoommoo  TTeerrAAppiiAA
Nascer forte e saudável, não é privilégio

de todos os bebés. Muitas são as crianças
que nascem frágeis, com um sistema imuni-
tário diminuído e por isso mais sujeitos a oti-
tes, prisão de ventre, constipações, alergias
e com maior probabilidade de se tornarem
adultos debilitados se não for preservada a
sua energia pré-natal e trabalhada a energia
pós-natal.

Em todos os bebés as defesas do orga-
nismo estão diminuídas, há pouca produção
de anticorpos que aumentam conforme se
vai crescendo, contudo, devido a uma má
herança genética ou por vezes perturbações
durante a gestação, há bebés que nascem
ainda mais frágeis, contudo não é condição
para que assim fiquem o resto da vida.

A par com uma alimentação equilibrada
(carne, peixe, legumes, verduras, frutas),
muita água, muita brincadeira, 8 a 10 horas
de sono, bom ambiente familiar e bons há-
bitos de higiene, o exercício físico é impres-
cindível para a manutenção da saúde.

Se o exercício é fundamental, é necessá-
rio saber escolher o mais adequado.

A prática desde cedo de Artes Marciais
como Karate, Aikido ou Kung Fu, auxiliam na
postura corporal, na coordenação motora, no
controlo da respiração, melhora a capacidade
cerebral, a circulação sanguínea e a respiração.

Os exercícios são praticados repetida-

mente, com os membros superiores e infe-
riores, realizados à esquerda e à direita, per-
mitindo um melhor retorno venoso ao
coração e consequentemente uma boa irri-
gação de todos os órgãos. A respiração dia-
fragmática praticada nas artes marciais,
reposiciona as costelas e rebaixa o tórax fa-
cilitando a expansão dos pulmões e aumen-
tando a oxigenação das células, inibindo
assim o crescimento de tumores que evo-
luem num ambiente de hipoxia e em simul-
tâneo tonificando o centro energético do
corpo humano onde se acumula a energia
vital (Ki ou Qi), localizada abaixo do um-
bigo, designada pelos japoneses de “Tanden”
ou “Hara” e pelos chineses de “Dantian”.

O esforço físico exigido em cada treino
acelera o metabolismo e diminui as reservas
de gordura corporal, tonifica músculos, au-
menta a flexibilidade, previne a obesidade e
futuras perturbações tendinomusculares e
osteoarticulares.

A prática regular destas artes marciais de
origem japonesa e chinesa, oferecem bene-
fícios endócrinos que reforçam o sistema
imunológico (Linfócitos T), defendendo de
microrganismos invasores tornando os jo-
vens menos susceptíveis a alergias, viroses
e outros tipos de afecções.

Fernando Caló Viola
Naturologista

Há um dia muito importante que de-
víamos registar no nosso calendá-
rio. Esse dia chama-se Dia Inter -

nacional da Não Violência e comemora-se
no dia 30 de janeiro. Esse dia foi iniciado
em 1964 por causa de Mahatma Ghandi.

O bullying é uma das grandes causas
desse dia existir e onde ocorre frequente-
mente é nas escolas. 

Nós quase todos gostamos de brincar
às guerras mas não devemos fazer isso
porque um colega nosso sai magoado
dessa brincadeira e todos nós queremos
viver em paz e sossego, sem violência ab-
soluta. 

Já há vários exemplos de violência que
já não devemos fazer: bullying, violência
doméstica, violência no namoro, etc.

Qualquer pessoa pode utilizar violência
mas não é o correto para resolver proble-
mas. Há meninos que entram para uma es-
cola nova e pensam que a vida deles vai
mudar. Mas quando começam a escola, os
mais velhos vão agredi-lo. Por isso é que
devíamos cumprir um lema da Guarda
Nacional republicana (GNR) que é “Não
te escondas se fostes agredido, denun-
cia!”. Nós nunca deveríamos usar a violên -
cia e a minha escola tem um lema também
que é:

A nossa escola não é violenta!

São estas as palavras que quero apresen-
tar sobre não utilizar a violência.

Texto de Ana Margarida
(4º ano da EB Águas de Moura)

2 25 de Abril 2017informAção gerAl

AA  vviioollêênncciiAA

eeSSTTeerreeóóTTiippooSS!!
Certo dia, num eléctrico apinhado, chei-

rou mal!
Dei por mim a conjecturar quem teria sido.
Quase poderia jurar ter sido a velha

gorda, sentada metade no meio banco, e
outra metade … no ar!

Se não foi a gorda da velha, foi o “preto”!
Raio do “preto”… e aquelas comidas

africanas cheias de gindungo!
Pah! … Eu não fui! (desta vez!)
Mas ali o amigo com cara de parvo tam-

bém pode ter sido!!!
A jeitosona é que não foi com toda a cer-

teza! (As jeitosas até nem comem!)
Na realidade, todos nós temos os nossos

“códigos”, impostos pela “educação” e “for-
mação” recebida.

A nossa sociedade está a “transbordar”
de preconceitos e de descriminações.

Sabem uma coisa?
Eu acho que a cada dia damos mais impor-

tância ao sentido VISÃO e menos aos outros.
Somos a cada dia mais comodistas, a

cada dia sentimos menos, ouvimos menos,
cheiramos menos, saboreamos menos…

A cada dia, a sociedade do “audiovisual”
nos “educa” a ver, mas, nos retira as fantás-
ticas habilitações que em outros tempos nos
fizeram, por ventura, mais sábios e sobre-
tudo mais FELIZES.

Não sei se já se deram conta disto que
aqui escrevo?

Creio bem que sim!
Mas é tão difícil sair deste “ecrã gigante”!
Quase todas as nossas escolhas se ba-

seiam nas percepções visuais.
Até as coisas mais importantes, como es-

colher o parceiro ou parceira para uma vida
em comum.

Um dia li um livro escrito por um invisual
(perdoem mas já não me recordo nem o
nome da obra nem do autor) e ouve nesse
livro “coisas” que me tocaram muito forte.

A certa altura o autor dizia ter sido uma
sorte ter nascido invisual.

Dizia ele que só assim pôde escolher e

ACERTAR no AMOR da sua vida!
Isto porque, como não a podia ver (e ela po-

deria ser bem feinha!)… conheceu-a pelo doce
da sua voz quando a ele se dirigia, cheirava o seu
aroma a léguas (e gostava!), quando ela o tocava
a sua pele de imediato a reconhecia e reagia!

Pois é!?
Como temos negligenciado todas estas

apetências naturais que nos ajudaram a ser
o que somos? (Para o bem e para o mal!)

Seria tempo de voltar a equilibrar os nos-
sos sentidos!

Dar a cada um a real importância que tem!
Permitir que, por exemplo, o nosso cora-

ção se apaixonasse por uma pessoa pelo seu
todo, e não, tal como nos nossos tempos
acontece, deixar que a visão tenha 80% do
poder de decisão.

SIM!
Todos nós somos preconceituosos e dis-

criminatórios!
E é isto!

Vítor Vitorino Guerreiro

25 abril 2017

voltar ao indíce
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O amanhã nunca existiu.
Já o hoje sempre foi o amanhã.
O momento vivido ao máximo era o hoje, o
suposto amanhã, o eterno.
O red line não existia, tudo se resumia ao
aqui e agora.
Hoje caminhando com a bagagem de ontem.
O caminho foi normal ou anormal?
Foi normal segundo os nossos conceitos.
Foi totalmente anormal segundo os concei-
tos dos demais.
Mas foi sempre a normalidade anormal a luz
do nosso trilho.
Hoje somos um conceito diferente.
E nessa diferença tatuamos a mulher e o
homem que existe em nós.

Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Os tombos que tem levado nesta vida, estarão a reflectir-se numa relação. Sente-se desgastado e com necessidade
de recolhimento interior. No entanto, receberá notícias de quem gosta, que o deixarão baralhado, mas feliz.

Deve ouvir mais vezes o seu coração e menos a razão.
Profissional: Precisa de se impor num projecto. Leve a avante os seus projectos. Você é um líder. Mostre-se. Financeiramente faça es-
colhas acertadas.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Justiça: consonância.
Amor: Há críticas que o deixarão perturbado e reticente. Irá mostrar quem manda e perder o controlo de situações e emoções. Poderá

manobrar factos para alcançar os seus desejos. Ainda assim, termina a semana pensativo e com necessidade de encontrar um caminho.
Profissional: Tenha cautela, pois estará sob vigia. Não falhe e se tiver duvidas, coloque-as. Financeiramente controle os seus gastos.
Saúde: Beba mais água.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Sol: difusão.
Amor: Uma relação tende a esfriar. Poderá fugir de problemas, e afastar-se temporariamente, para conseguir clarificar os
seus sentimentos e entender a sua relação.

Profissional: Um projecto tende a evoluir e encontrar o rumo que necessitava. Terá muito sucesso. Financeiramente faça doações.
Saúde: Especial cuidado com a vista.

CARAnGuEJo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: Poderá ver uma relação tomar novos contornos. Apesar de não conseguir esquecer mágoas do passado, estará decidido
a avançar com a sua vida amorosa. A meio da semana conte com anseios e duvidas que lhe trarão lutas interiores.

Profissional: Desempenhe muitas tarefas, mas concentre-se. Organize na sua agenda todos os tópicos importantes estabelecendo prio-
ridades. Financeiramente poderá fazer gastos excessivos.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Sol: sonhos.
Amor: Procure um rumo para a sua vida amorosa. Deve entrar em definições e esquecer o que já não volta. Ouça a sua voz interior
e avance sem medo, nem mágoas numa relação. Saiba transformar os momentos negativos, na sua cabeça, em positivos, na prática.

Profissional: Prepare-se para picardias e mesquinhices por parte de colegas, que o deixarão aborrecido. No final conseguirá o que pre-
tende. Financeiramente terá gastos em proveito próprio.
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Justiça: semelhança.
Amor: Uma revelação poderá deixá-lo nervoso e explosivo. Poderá colocar término a uma relação. Apesar de determinadas
limitações, não medirá esforços para mudar a sua vida. Prepare-se para reviravoltas.

Profissional: Há situações que precisam de ser mudadas. Deve controlar os seus impulsos e adaptar-se. A vida é uma aventura! Finan-
ceiramente terá desonestidades.
Saúde: Sujeito a pequenos problemas em órgãos duplos.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Justiça: contenda.
Amor: Apesar da sua vida sentimental estar a passar por um período de monotonia e falta de paciência da sua parte, estará
protegido. Há assuntos que não lhe saem da cabeça, mas o seu orgulho não permitirá abordar essas apoquentações directa-

mente. Portanto, continuará com dúvidas.
Profissional: Poderão surgir novos contratos ou acordos. Não se deixe enganar. Financeiramente conte com entradas de dinheiro, inesperadas.
Saúde: Especial cuidado com os joelhos.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Temperança: calmia.
Amor: Estará fixo nas suas ideias e vontades e não olhará a meios para atingir fins. As suas desconfianças e ciúmes, poderão
levá-lo a uma pesquisa árdua, que apenas lhe trarão problemas e discussões. No entanto, termina a semana, mais esclarecido.

Profissional: O seu desempenho estará lento e pouco produtivo. Dará continuidade a trabalhos, mas mais despreocupado com os prazos.
Financeiramente terá entradas de pequenas quantias.
Saúde: Estável.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Será uma semana de análise a uma relação. Precisa de reflectir e assentar as suas ideias. Tende a descontrolar-se e a perder
a calma, várias vezes. Por isso o Tarot apela a que transmute as energias, meditando e recolhendo-se na sua esfera, espiritualmente.

Profissional: Terá expansão e reconhecimento. Poderá ver os seus projectos fluírem, tendo excelentes conclusões. Financeiramente terá
ganhos.
Saúde: Dores de garganta.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Carro: sucesso.
Amor: A sua teimosia poderá trazer atritos e discussões acesas a uma relação. Não se poupará a picardias e a viver demasiado

para si próprio. Procure acalmar-se e perceber o que o faz agir assim, dando a “mão à palmatória”.
Profissional: Conseguirá desempenhar várias tarefas e ser bem sucedido. Seja criativo e tenha mais iniciativa. Financeiramente estará estável.
Saúde: Sujeito a insónias.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Mago: habilidade.
Amor: Poderá receber notícias de alguém que esteja distante. Verá uma união esfriar, mas dará asas à imaginação e trará de
mudar esta situação. Prepare-se para andar mais vulnerável e com vontade de novas aventuras.

Profissional: Um projecto tende a não fluir, o que o deixará nervoso. Calma, pois poderá necessitar de mais actividade da sua parte para
a concretização. Financeiramente terá prosperidade.
Saúde: Alimente-se correctamente.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Esta semana, sairá “da casca”. Sente-se bem sozinho, mas rapidamente encontrará novas aventuras. Prepare-se para
grandes mudanças e surpresas trazidas pelo Universo.

Profissional: Conte com parcerias. Nada deverá ser feito sozinho e deve partilhar as suas ideias e tarefas. Financeiramente conte com
estabilidade, mas evite compromissos.
Saúde: Especial cuidado com a bexiga.
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Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes
Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO
O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO De 23 a 29 de Maio

PPooeemmaa

Em Maio há festa,
festa rija na nossa terra!
Esta terra é de Caramelos
e de outras gentes,
vindas de muitas regiões
de todo o nosso país...
Neste “Mercado Caramelo”
há convívio, música, arraial e muita alegria!
Vemos adultos e crianças, vestidos a rigor
com adereços a imitarem os tempos de outrora!
As casinhas caramelas
estão equipadas como antigamente…
Há alfaias agrícolas…
Barris, feitos pelos tanoeiros…
O amolador de tesouras e facas…
A junta de bois, com o seu respectivo carro e
abegão, transporta gente jovem e divertida
percorrendo vários trajectos…

Há artesãos na laboração das suas artes…
As vendedoras e vendedores distribuem-se
pelas tendas, feirando seus artigos tradicionais…
As tasquinhas de comes e bebes estão a abarrotar
de gente, que se delicia com a sopa caramela,
carnes grelhadas, pão e vinho…
Os gaiteiros vão tocando, tocando como antigamente…
Grupos de folclore exibem danças e cantares…
Há jogos tradicionais bem animados…
Os Robertos actuam, rodeados por crianças
sentadas pelo chão, ao redor…
Pequenos póneis montados por crianças,
fazem vários percursos, levando-as a passear…
Há tudo isto e muito mais, na nossa festa caramela!
Há história nestas encenações!  
Há beleza e muita alegria, nestas comemorações!
Há poesia intrínseca neste ambiente!...

Lúcia Pereira

cceennááRRiiooss  PPooééttiiccooss
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ccRRóónniiccaass    ddoo  ddeellffiimm

ddiiffeeRReennççaa

Para além de, a cada dia, alimentar-
mos o corpo com menos critério, ou
pelo menos com menos disponibilidade
de tempo, também a nossa "alma" rece -
be menos "alimento" de qualidade.

Somos parte de um mecanismo que
nos suga e nos prende no seu ritmo fre-
nético de fazer  "coisas urgentes" deixando
para trás as "coisas IMPORTANTES".

Neste momento tenho tempo!
Estou sentado na zona de espera do

aeroporto de Stansted (Londres) à es-

pera de ligação, e como tenho tempo,
consigo VER coisas que apenas olharia
se estivesse na correria de um dia "nor-
mal".

E VER é importante?
Claro que é!
VER alimenta-nos de conhecimento,

abre-nos a alma para novas coisas e
novas formas de respeitar a diferença.

Ninguém poderá tecer considerações
válidas sem antes VER e CONHECER
do que  opina. (E temos tanto disso!)

Aliás, estou em crer que viajar e co-
nhecer (e nem tem que ser para longe!)
tem implicações POSITIVAS na nossa
cultura e no sucesso pessoal.

Existe uma "frase feita" que diz:
"Viajar é a única coisa em que se

gasta dinheiro e se fica mais rico!"
É isso mesmo!
Viajar "no espaço" permite-nos tam-

bém viajar em nós próprios ... e é tão
importante!

Vítor Vitorino Guerreiro

vviiaajjaaRR  eemm  nnóóss  PPRRóóPPRRiiooss

Jogo 1
Todas as crianças têm direito a… e a ter… 
Encontra estes 9 direitos: Família / Educação / Nacionalidade / Identidade

/  Brincar/  Amor / Saúde /  Igualdade/  Alimentação   

Jogo 2
Descobre 10 palavras que estão relacionadas com os direitos da criança:

Lazer/  Amor /  Felicidade /  Família /  Alegria /  Educação / Liberdade /  Di-
vertir / Amizade / Viver  

Jogo 3:
Encontra as 8 palavras que falam dos direitos humanos de toda a gente:

Respeito /  Amizade/ Amor/  Opinião / Casa /  Família /  Educação
/  Felicidade 

Jogo 4
Por aqui existem 9 direitos das crianças e de toda a gente. Descobre-os:

Lazer/  Descanso / Vida /  Opinião /  Privada / Proteger /  Liberdade /  Amor
/  Educação

jjooggooss  ddooss  ddiiRReeiittooss
Andamos com esta ideia de criar jogos para

falarmos dos direitos da criança e dos direi-
tos de toda a gente. E gostávamos que experi-
mentassem. Além de jogares, encontra exemplos
da tua vida onde sentes que estes direitos existem.

Respostas

O amanhã nunca existiu.
Já o hoje sempre foi o amanhã.
O momento vivido ao máximo era o hoje, o

suposto amanhã, o eterno.
O red line não existia, tudo se resumia ao

aqui e agora.
Hoje caminhando com a bagagem de ontem.

O caminho foi normal ou anormal?
Foi normal segundo os nossos conceitos.

Foi totalmente anormal segundo os concei-

tos dos demais.
Mas foi sempre a normalidade anormal a luz

do nosso trilho.
Hoje somos um conceito diferente.
E nessa diferença tatuamos a mulher e o

homem que existe em nós.
Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Os tombos que tem levado nesta vida, estarão a reflectir-se numa relação. Sente-se desgastado e com necessidade

de recolhimento interior. No entanto, receberá notícias de quem gosta, que o deixarão baralhado, mas feliz.

Deve ouvir mais vezes o seu coração e menos a razão.

Profissional: Precisa de se impor num projecto. Leve a avante os seus projectos. Você é um líder. Mostre-se. Financeiramente faça es-

colhas acertadas.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Justiça: consonância.
Amor: Há críticas que o deixarão perturbado e reticente. Irá mostrar quem manda e perder o controlo de situações e emoções. Poderá

manobrar factos para alcançar os seus desejos. Ainda assim, termina a semana pensativo e com necessidade de encontrar um caminho.

Profissional: Tenha cautela, pois estará sob vigia. Não falhe e se tiver duvidas, coloque-as. Financeiramente controle os seus gastos.

Saúde: Beba mais água.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Sol: difusão.
Amor: Uma relação tende a esfriar. Poderá fugir de problemas, e afastar-se temporariamente, para conseguir clarificar os

seus sentimentos e entender a sua relação.
Profissional: Um projecto tende a evoluir e encontrar o rumo que necessitava. Terá muito sucesso. Financeiramente faça doações.

Saúde: Especial cuidado com a vista.

CARAnGuEJo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: Poderá ver uma relação tomar novos contornos. Apesar de não conseguir esquecer mágoas do passado, estará decidido

a avançar com a sua vida amorosa. A meio da semana conte com anseios e duvidas que lhe trarão lutas interiores.

Profissional: Desempenhe muitas tarefas, mas concentre-se. Organize na sua agenda todos os tópicos importantes estabelecendo prio-

ridades. Financeiramente poderá fazer gastos excessivos.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Sol: sonhos.
Amor: Procure um rumo para a sua vida amorosa. Deve entrar em definições e esquecer o que já não volta. Ouça a sua voz interior

e avance sem medo, nem mágoas numa relação. Saiba transformar os momentos negativos, na sua cabeça, em positivos, na prática.

Profissional: Prepare-se para picardias e mesquinhices por parte de colegas, que o deixarão aborrecido. No final conseguirá o que pre-

tende. Financeiramente terá gastos em proveito próprio.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Justiça: semelhança.
Amor: Uma revelação poderá deixá-lo nervoso e explosivo. Poderá colocar término a uma relação. Apesar de determinadas

limitações, não medirá esforços para mudar a sua vida. Prepare-se para reviravoltas.

Profissional: Há situações que precisam de ser mudadas. Deve controlar os seus impulsos e adaptar-se. A vida é uma aventura! Finan-

ceiramente terá desonestidades.
Saúde: Sujeito a pequenos problemas em órgãos duplos.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Justiça: contenda.
Amor: Apesar da sua vida sentimental estar a passar por um período de monotonia e falta de paciência da sua parte, estará

protegido. Há assuntos que não lhe saem da cabeça, mas o seu orgulho não permitirá abordar essas apoquentações directa-

mente. Portanto, continuará com dúvidas.
Profissional: Poderão surgir novos contratos ou acordos. Não se deixe enganar. Financeiramente conte com entradas de dinheiro, inesperadas.

Saúde: Especial cuidado com os joelhos.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Temperança: calmia.
Amor: Estará fixo nas suas ideias e vontades e não olhará a meios para atingir fins. As suas desconfianças e ciúmes, poderão

levá-lo a uma pesquisa árdua, que apenas lhe trarão problemas e discussões. No entanto, termina a semana, mais esclarecido.

Profissional: O seu desempenho estará lento e pouco produtivo. Dará continuidade a trabalhos, mas mais despreocupado com os prazos.

Financeiramente terá entradas de pequenas quantias.
Saúde: Estável.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Será uma semana de análise a uma relação. Precisa de reflectir e assentar as suas ideias. Tende a descontrolar-se e a perder

a calma, várias vezes. Por isso o Tarot apela a que transmute as energias, meditando e recolhendo-se na sua esfera, espiritualmente.

Profissional: Terá expansão e reconhecimento. Poderá ver os seus projectos fluírem, tendo excelentes conclusões. Financeiramente terá

ganhos.
Saúde: Dores de garganta.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Carro: sucesso.
Amor: A sua teimosia poderá trazer atritos e discussões acesas a uma relação. Não se poupará a picardias e a viver demasiado

para si próprio. Procure acalmar-se e perceber o que o faz agir assim, dando a “mão à palmatória”.

Profissional: Conseguirá desempenhar várias tarefas e ser bem sucedido. Seja criativo e tenha mais iniciativa. Financeiramente estará estável.

Saúde: Sujeito a insónias.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Mago: habilidade.
Amor: Poderá receber notícias de alguém que esteja distante. Verá uma união esfriar, mas dará asas à imaginação e trará de

mudar esta situação. Prepare-se para andar mais vulnerável e com vontade de novas aventuras.

Profissional: Um projecto tende a não fluir, o que o deixará nervoso. Calma, pois poderá necessitar de mais actividade da sua parte para

a concretização. Financeiramente terá prosperidade.
Saúde: Alimente-se correctamente.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: Esta semana, sairá “da casca”. Sente-se bem sozinho, mas rapidamente encontrará novas aventuras. Prepare-se para

grandes mudanças e surpresas trazidas pelo Universo.

Profissional: Conte com parcerias. Nada deverá ser feito sozinho e deve partilhar as suas ideias e tarefas. Financeiramente conte com

estabilidade, mas evite compromissos.
Saúde: Especial cuidado com a bexiga.
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Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes

Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO

O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO De 23 a 29 de Maio

PPooeemmaa

Em Maio há festa,
festa rija na nossa terra!
Esta terra é de Caramelos
e de outras gentes,
vindas de muitas regiões
de todo o nosso país...
Neste “Mercado Caramelo”
há convívio, música, arraial e muita alegria!

Vemos adultos e crianças, vestidos a rigor

com adereços a imitarem os tempos de outrora!

As casinhas caramelas
estão equipadas como antigamente…
Há alfaias agrícolas…
Barris, feitos pelos tanoeiros…
O amolador de tesouras e facas…
A junta de bois, com o seu respectivo carro e

abegão, transporta gente jovem e divertida

percorrendo vários trajectos…

Há artesãos na laboração das suas artes…
As vendedoras e vendedores distribuem-se

pelas tendas, feirando seus artigos tradicionais…

As tasquinhas de comes e bebes estão a abarrotar

de gente, que se delicia com a sopa caramela,

carnes grelhadas, pão e vinho…
Os gaiteiros vão tocando, tocando como antigamente…

Grupos de folclore exibem danças e cantares…

Há jogos tradicionais bem animados…
Os Robertos actuam, rodeados por crianças

sentadas pelo chão, ao redor…
Pequenos póneis montados por crianças,
fazem vários percursos, levando-as a passear…

Há tudo isto e muito mais, na nossa festa caramela!

Há história nestas encenações!  
Há beleza e muita alegria, nestas comemorações!

Há poesia intrínseca neste ambiente!...
Lúcia Pereira

cceennááRRiiooss  PPooééttiiccooss
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infoRmação geRal

ccRRóónniiccaass    ddoo  ddeellffiimm

ddiiffeeRReennççaa

Para além de, a cada dia, alimentar-

mos o corpo com menos critério, ou

pelo menos com menos disponibilidade

de tempo, também a nossa "alma" rece -

be menos "alimento" de qualidade.
Somos parte de um mecanismo que

nos suga e nos prende no seu ritmo fre-

nético de fazer  "coisas urgentes" deixando

para trás as "coisas IMPORTANTES".
Neste momento tenho tempo!
Estou sentado na zona de espera do

aeroporto de Stansted (Londres) à es-

pera de ligação, e como tenho tempo,

consigo VER coisas que apenas olharia

se estivesse na correria de um dia "nor-

mal".
E VER é importante?
Claro que é!
VER alimenta-nos de conhecimento,

abre-nos a alma para novas coisas e

novas formas de respeitar a diferença.

Ninguém poderá tecer considerações

válidas sem antes VER e CONHECER

do que  opina. (E temos tanto disso!)

Aliás, estou em crer que viajar e co-

nhecer (e nem tem que ser para longe!)

tem implicações POSITIVAS na nossa

cultura e no sucesso pessoal.
Existe uma "frase feita" que diz:
"Viajar é a única coisa em que se

gasta dinheiro e se fica mais rico!"
É isso mesmo!
Viajar "no espaço" permite-nos tam-

bém viajar em nós próprios ... e é tão

importante!
Vítor Vitorino Guerreiro

vviiaajjaaRR  eemm  nnóóss  PPRRóóPPRRiiooss

Jogo 1
Todas as crianças têm direito a… e a ter… 
Encontra estes 9 direitos: Família / Educação / Nacionalidade / Identidade

/  Brincar/  Amor / Saúde /  Igualdade/  Alimentação   

Jogo 2
Descobre 10 palavras que estão relacionadas com os direitos da criança:

Lazer/  Amor /  Felicidade /  Família /  Alegria /  Educação / Liberdade /  Di-

vertir / Amizade / Viver  

Jogo 3:
Encontra as 8 palavras que falam dos direitos humanos de toda a gente:

Respeito /  Amizade/ Amor/  Opinião / Casa /  Família /  Educação

/  Felicidade 

Jogo 4
Por aqui existem 9 direitos das crianças e de toda a gente. Descobre-os:

Lazer/  Descanso / Vida /  Opinião /  Privada / Proteger /  Liberdade /  Amor

/  Educação

jjooggooss  ddooss  ddiiRReeiittooss
Andamos com esta ideia de criar jogos para

falarmos dos direitos da criança e dos direi-

tos de toda a gente. E gostávamos que experi-

mentassem. Além de jogares, encontra exemplos

da tua vida onde sentes que estes direitos existem.

Respostas

23 maio 2017

voltar ao indíce
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Deixamos sempre algo para trás.
Alguma coisa que deveríamos ter feito e não fizemos.
Palavras que deveriam ter sido ditas e não foram.
Afectos que ficaram por partilhar sem hipótese de re-
torno de o fazermos.
Isto acontece quando achamos que somos donos do
tempo, que teremos sempre o próximo minuto para
fazer o que não feito.
Sempre vivi o tempo ao limite, como se o próximo se-
gundo não existisse, como se estivesse ameaçado.
E a verdade é que não somos donos de nada, nem do
tempo, bem do corpo físico.
Temos é a ilusão que somos donos de tudo.
Que ilusão mais utópica.
A vida é para ser vivida e aproveitada como actores
principais e não meros espectadores.
A vida é para ser conduzida pelas nossas próprias mãos, irmos
ao volante do veiculo e não sermos meros passageiros.
Porque a vida é para ser desfrutada no momento e não
para aguardar pelo próximo momento.
Porque a vida é uma ida.
Porque a vida é uma vinda.
Porque a vida é aqui e agora.
Porque a vida é AMOR.                              Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARNEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Pretende aproximar-se de alguém do passado. Poderá manter segredos numa relação que não o satisfaz. No entanto,
acabará por criar barreiras à sua volta devido a pressões exteriores.

Profissional: Sentirá cansaço e falta de forças para continuar um trabalho. Esta semana será favorável a que se mantenha, e que não
inicie novos projectos. Financeiramente controle gastos desnecessários.
Saúde: Especial cuidado com queimaduras.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Carro: sucesso.
Amor: Inicia uma nova etapa. Estará determinado a mudar de atitudes para melhorar a sua vida amorosa. Mesmo com
dúvidas e descontrolos emocionais, conseguirá ver uma relação evoluir, ao seu jeito e em pleno. No entanto, termina a semana

com incertezas. Não pense demais. Deixe a vida desenrolar-se naturalmente. Não complique.
Profissional: Sente que necessita de mais. Mas esta semana o trabalho estará pacato e protegido. Não se aconselha a avanços de projectos,
pois não se desenrolarão. Financeiramente está estável.
Saúde: Cuide da sua imagem.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Inicia a semana com protecção na vida amorosa. No entanto sofrerá alguns abalos derivado ao seu estado de espírito
crítico e intolerante. Andará mais nervoso do que habitual. Deve clarificar os seus anseios e dar mais de si a uma relação. A

verdade é que mesmo que o faça, finda a semana com ansiedade.
Profissional: Muito cuidado, querem prejudica-lo. Está sob pessoas falsas ao seu redor que tudo farão para não o ver bem. Financeira-
mente terá de ser mais persistente para receber o que é seu.
Saúde: Dificuldades em recuperar um estado.

CARANGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: Poderá viver momentos de paixões fortes e muito físicas. A verdade é que quando sentir alguma evolução sentimental
e relacional, irá retrair-se, permitindo-se ficar só, criando distância do seu espaço.

Profissional: Terá dificuldade em adaptar-se a novas situações. Mesmo que tenha que se dividir entre várias áreas, as suas forças não
permitirão que contrarie esta tendência. Financeiramente conte com um extra.
Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Aproveite para namorar bastante mas para não se comprometer. Até porque terá tendência a afastar-se e a sentir-se
demasiado preso a uma relação. Então irá manobrar situações e fazer tudo do seu jeito. Necessita de avaliar sentimentos.

Profissional: Estará perante vários projectos em diferentes áreas. Deve planificar e estruturar bem as ideias para que tudo se concretize
a tempo. Financeiramente faça gastos regrados.
Saúde: Oscilações energéticas.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Uma relação terá pernas para andar. Apesar de você próprio criar bloqueios desnecessário através dos seus pensamentos.
Sentirá desilusão e estará demasiado exigente. Para final da semana tende a mudar de atitudes, avaliando-se a si mesmo.

Profissional: Seja cauteloso com os outros. Não deve confiar. Poderão manipular o seu trabalho. Financeiramente poderá ter ganhos
vindo do estrangeiro.
Saúde: Sujeito a stress.

BALANçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Imperador: soberania.
Amor: A semana inicia com frieza numa união. Necessita de mais aventura e novidades. Irá descontrair e virar “o jogo”.
Conseguirá aliar-se ao seu companheiro, com determinação e convicto do que pretende para si.

Profissional: Excelente semana para se dedicar aos estudos. Aproveite para alargar os seus conhecimentos. Financeiramente seja mais
contido nos gastos.
Saúde: Dores na coluna.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Estará muito dividido. Podendo manter um lado secreto, terá dificuldade em acreditar no amor. Poderá fazer “jogos”
de sedução e controlar situações. Termina a semana instável e inseguro.

Profissional: Dê tempo ao tempo. Semana tranquila e sem evoluções. Está a trilhar o seu caminho, mas não tenha pressa. Financeiramente
poderá gastar em proveito próprio.
Saúde: Falta de força anímica. Tome vitaminas.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Andará impaciente e intolerante. Poderá sentir-se injustiça e desiludido e por isso irá “por tudo em pratos limpos”.
Uma relação tende a esfriar, mas será a melhor forma de resolver esta fase menos estável.

Profissional: Terá que tomar decisões difíceis. Será “pegar numa e largar outra”. Financeiramente conte com atrasos.
Saúde: Sujeito a noites mal dormidas.

CAPRICóRNIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o julgamento: emancipação.
Amor: Uma relação estará a passar por uma fase monótona, porém inquebrável. A meio da semana conte com uma reviravolta
e irá apaixonar-se de novo pela sua cara-metade, podendo reatar laços.  

Profissional: Nada será facilitado. Poderá sofrer perdas, mas não desespere. Terá melhores dias. Financeiramente faça pagamentos atrasados.
Saúde: Dores nos joelhos.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: A Morte: mudança.
Amor: Viverá uma dualidade. Uma pessoa do passado poderá trazer-lhe recordações e dúvidas nos seus sentimentos. Não
conte com desenvolvimentos, pois só irá magoar-se. A semana termina com clarificações sentimentais.

Profissional: Terá boas notícias e um novo projecto irá brilhar. Será uma semana favorável e protegida para por em prática os seus
sonhos. Financeiramente poderá fazer gastos supérfluos e prazerosos.
Saúde: Especial cuidado com resfriados.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A Morte: transformação.
Amor: Está disposto a dar uma nova oportunidade ao amor. A verdade é que terá aproximação da pessoa amada, mas ainda
assim sentirá dúvidas dos seus sentimentos e intenções. Irá retrair-se e tende a atritos. Pois a sua cara-metade poderá não

compreender esta mudança de atitude.
Profissional: Sentirá dificuldades em ver um projecto avançar. Talvez seja a altura para amadurecer ideias e não colocar em prática. Fi-
nanceiramente faça movimentos.
Saúde: Dores nos pés/tornozelos.
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PPooeemmAA

Quando nasce uma criança

Tão frágil e delicada…

Transmite alegria e esperança,

A família fica maravilhada!…

Ao crescer em senso e estatura

Rodeada de carinho e amor

Vai ensinando em sua candura,

A criar um mundo melhor!…

A sua alegria é contagiante

Irradia júbilo sobre os seus…

Com a sua inocência constante

Ela é uma bênção dos céus!...

As crianças fazem-nos lutar
Dão-nos audácia e valentia
E levam-nos a acreditar
Num mundo de sonhos e magia!...

Elas levam-nos a despertar
A “criança” que há em nós...
Aos pais, elas sabem mimar
E dar muito amor aos avós!...

Todas as crianças do mundo
Deviam receber muito amor,
Respeito enorme e profundo
E a humanidade seria melhor!

Lúcia Pereira

oo  eennccAAnnttoo  ddee  sseerr  ccrriiAAnnççAA

2 6 de Junho 2017inFormAção gerAl

ccrróónniiccAAss    ddoo  ddeellFFiimm

AA  vviiddAA

Quantas são as vezes em que nos apetece
chorar!?

Por certo, pelo menos 80% das pessoas
que estão a ler este texto, já estão a pensar
em algo "mau"!

Realmente, é “normal” que assim seja,
que sempre se pense, que chorar seja sinal
de "fraqueza".

Mas será desejável, tal forma instintiva
de identificar o acto de chorar, com um
acontecimento mau?

Penso que não!
Na realidade, e FELIZMENTE, a mim,

apetece-me mais vezes chorar por emoção
POSITIVA que por “desgraça”.

Seria tempo de inverter a tendência natu-
ralmente pessimista, que a generalidade das

pessoas tem de pensar quase sempre "no
mal".

Mas este problema de julgar os outros por
si próprio é "viral"!

Ou seja, se uma certa pessoa é egoísta,
terá a tendência, ou até a certeza, que todos
os outros também o são!

Assim, como um hipócrita, também se
julgará “bem acompanhado” na sua “exce-
lente qualidade”!

E poderia continuar aqui a desbobinar
“qualidades” que se pensam comuns a
todos!

Ora bolas!!!
Valha-nos ainda algumas NOBRES al -

mas, que julgam também os outros por si
próprios, mas com a diferença que o que

vêem ... são coisas BOAS!
Eu sei que não é nada prudente, nos dias

que correm, ter uma “bitola” positiva para
julgar “amigos” mas... será preferível ser
assim!

Portanto, não esquecer que também se
chora por emoções POSITIVAS.

Também se chora quando nasce um filho!
Também se chora quando se declara um

AMOR!
Também se chora quando se ganha uma

medalha ou até quando se corta uma cebola!
Chorar, pode ser BOM!
Sorrir de Alegria é bom ... Mas chorar de

emoção positiva é FELICIDADE PURA!

Vítor Vitorino Guerreiro

cchhoorrAArr  ......  PPooddee  sseerr  bboomm!!

oo  jjooggoo  ddAA  lliibbeerrddAAddee
Dos vários dias que celebramos no

Calendário dos Direitos Humanos, a
nossa turma escolheu o Dia da Liber-
dade para descobrir novas coisas. Fi-
zemos grupos de trabalho e fizemos
um teatro. 

Mas o que vamos aqui contar é
como criamos um jogo da liberdade a
partir do nosso jogo da macaca na es-
cola. Este jogo é para todos e podemos
sempre acrescentar mais perguntas.
Experimentem. 

Porquê este jogo? Para celebrar o
“Dia da Liberdade”.

Para quê? Vai servir para nós ficar-
mos a saber mais sobre o “25 de abril,
dia da Liberdade” e sobre os direitos
da criança e aprendendo brincando.

Materiais do jogo:
- 1 Pedra
- 1 Saco com os cartões pequenos e

os números. Os cartões têm as pergun-
tas (10);

Regras:
O menino ou a menina que quer

jogar tem de tirar um cartão. Lê a per-
gunta e se souber a resposta, joga a
pedra se não souber, não joga.

Máximo dos alunos: 10
Mínimo dos alunos: 2
Perguntas:
1 - Como se chama a flor do 25 de

abril?
2 - Qual  é o direito que o 25 de abril

celebra?
3 - Antes do 25 de abril tinhas di-

reito a dar opinião?
4 - Qual é o nome que se dá à revo-

lução do 25 de abril?
5 - Qual é o objeto onde se meteu o

cravo? 
6 - Em que ano foi a revolução do

25 de abril?
7 - O que significou colocar o cravo

na espingarda?
8 - Qual foi a música ou o nome do

cantor que deu o sinal de partida para
a revolução?

9 - O que é que as pessoas gritavam
durante a revolução?

10 - Que foram aqueles que inicia-
ram a revolução?

Procura as respostas noutro local
deste jornal!

Texto e jogo de 
Carolina Nobre e Ana Rita Alegria

4º ano – EB Palhota

Respostas:1- Cravo; 2 - Liberdade; 3 - Não; 4 - Revolução dos Cravos; 5 - Espingarda; 6 - 1974; 7 - Revolução sem guerra, 8 - Nome da Música: E
depois do adeus; Nome do cantor: Paulo de Carvalho 9 - O Povo unido jamais será vencido; 10 - Revolucionários / Militares

Deixamos sempre algo para trás.
Alguma coisa que deveríamos ter feito e não fizemos.
Palavras que deveriam ter sido ditas e não foram.
Afectos que ficaram por partilhar sem hipótese de re-
torno de o fazermos.
Isto acontece quando achamos que somos donos do
tempo, que teremos sempre o próximo minuto para
fazer o que não feito.
Sempre vivi o tempo ao limite, como se o próximo se-
gundo não existisse, como se estivesse ameaçado.
E a verdade é que não somos donos de nada, nem do
tempo, bem do corpo físico.
Temos é a ilusão que somos donos de tudo.
Que ilusão mais utópica.
A vida é para ser vivida e aproveitada como actores
principais e não meros espectadores.
A vida é para ser conduzida pelas nossas próprias mãos, irmos
ao volante do veiculo e não sermos meros passageiros.
Porque a vida é para ser desfrutada no momento e não
para aguardar pelo próximo momento.
Porque a vida é uma ida.
Porque a vida é uma vinda.
Porque a vida é aqui e agora.
Porque a vida é AMOR.                              Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARNEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Justiça: equidade.
Amor: Pretende aproximar-se de alguém do passado. Poderá manter segredos numa relação que não o satisfaz. No entanto,

acabará por criar barreiras à sua volta devido a pressões exteriores.

Profissional: Sentirá cansaço e falta de forças para continuar um trabalho. Esta semana será favorável a que se mantenha, e que não

inicie novos projectos. Financeiramente controle gastos desnecessários.
Saúde: Especial cuidado com queimaduras.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Carro: sucesso.
Amor: Inicia uma nova etapa. Estará determinado a mudar de atitudes para melhorar a sua vida amorosa. Mesmo com

dúvidas e descontrolos emocionais, conseguirá ver uma relação evoluir, ao seu jeito e em pleno. No entanto, termina a semana

com incertezas. Não pense demais. Deixe a vida desenrolar-se naturalmente. Não complique.

Profissional: Sente que necessita de mais. Mas esta semana o trabalho estará pacato e protegido. Não se aconselha a avanços de projectos,

pois não se desenrolarão. Financeiramente está estável.
Saúde: Cuide da sua imagem.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Inicia a semana com protecção na vida amorosa. No entanto sofrerá alguns abalos derivado ao seu estado de espírito

crítico e intolerante. Andará mais nervoso do que habitual. Deve clarificar os seus anseios e dar mais de si a uma relação. A

verdade é que mesmo que o faça, finda a semana com ansiedade.
Profissional: Muito cuidado, querem prejudica-lo. Está sob pessoas falsas ao seu redor que tudo farão para não o ver bem. Financeira-

mente terá de ser mais persistente para receber o que é seu.
Saúde: Dificuldades em recuperar um estado.

CARANGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
Amor: Poderá viver momentos de paixões fortes e muito físicas. A verdade é que quando sentir alguma evolução sentimental

e relacional, irá retrair-se, permitindo-se ficar só, criando distância do seu espaço.

Profissional: Terá dificuldade em adaptar-se a novas situações. Mesmo que tenha que se dividir entre várias áreas, as suas forças não

permitirão que contrarie esta tendência. Financeiramente conte com um extra.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Amoroso: dualidade.
Amor: Aproveite para namorar bastante mas para não se comprometer. Até porque terá tendência a afastar-se e a sentir-se

demasiado preso a uma relação. Então irá manobrar situações e fazer tudo do seu jeito. Necessita de avaliar sentimentos.

Profissional: Estará perante vários projectos em diferentes áreas. Deve planificar e estruturar bem as ideias para que tudo se concretize

a tempo. Financeiramente faça gastos regrados.
Saúde: Oscilações energéticas.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Uma relação terá pernas para andar. Apesar de você próprio criar bloqueios desnecessário através dos seus pensamentos.

Sentirá desilusão e estará demasiado exigente. Para final da semana tende a mudar de atitudes, avaliando-se a si mesmo.

Profissional: Seja cauteloso com os outros. Não deve confiar. Poderão manipular o seu trabalho. Financeiramente poderá ter ganhos

vindo do estrangeiro.
Saúde: Sujeito a stress.

BALANçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Imperador: soberania.
Amor: A semana inicia com frieza numa união. Necessita de mais aventura e novidades. Irá descontrair e virar “o jogo”.

Conseguirá aliar-se ao seu companheiro, com determinação e convicto do que pretende para si.

Profissional: Excelente semana para se dedicar aos estudos. Aproveite para alargar os seus conhecimentos. Financeiramente seja mais

contido nos gastos.
Saúde: Dores na coluna.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Morte: renascimento.
Amor: Estará muito dividido. Podendo manter um lado secreto, terá dificuldade em acreditar no amor. Poderá fazer “jogos”

de sedução e controlar situações. Termina a semana instável e inseguro.

Profissional: Dê tempo ao tempo. Semana tranquila e sem evoluções. Está a trilhar o seu caminho, mas não tenha pressa. Financeiramente

poderá gastar em proveito próprio.
Saúde: Falta de força anímica. Tome vitaminas.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Força: audácia.
Amor: Andará impaciente e intolerante. Poderá sentir-se injustiça e desiludido e por isso irá “por tudo em pratos limpos”.

Uma relação tende a esfriar, mas será a melhor forma de resolver esta fase menos estável.

Profissional: Terá que tomar decisões difíceis. Será “pegar numa e largar outra”. Financeiramente conte com atrasos.

Saúde: Sujeito a noites mal dormidas.

CAPRICóRNIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o julgamento: emancipação.
Amor: Uma relação estará a passar por uma fase monótona, porém inquebrável. A meio da semana conte com uma reviravolta

e irá apaixonar-se de novo pela sua cara-metade, podendo reatar laços.  

Profissional: Nada será facilitado. Poderá sofrer perdas, mas não desespere. Terá melhores dias. Financeiramente faça pagamentos atrasados.

Saúde: Dores nos joelhos.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: A Morte: mudança.
Amor: Viverá uma dualidade. Uma pessoa do passado poderá trazer-lhe recordações e dúvidas nos seus sentimentos. Não

conte com desenvolvimentos, pois só irá magoar-se. A semana termina com clarificações sentimentais.

Profissional: Terá boas notícias e um novo projecto irá brilhar. Será uma semana favorável e protegida para por em prática os seus

sonhos. Financeiramente poderá fazer gastos supérfluos e prazerosos.
Saúde: Especial cuidado com resfriados.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A Morte: transformação.
Amor: Está disposto a dar uma nova oportunidade ao amor. A verdade é que terá aproximação da pessoa amada, mas ainda

assim sentirá dúvidas dos seus sentimentos e intenções. Irá retrair-se e tende a atritos. Pois a sua cara-metade poderá não

compreender esta mudança de atitude.
Profissional: Sentirá dificuldades em ver um projecto avançar. Talvez seja a altura para amadurecer ideias e não colocar em prática. Fi-

nanceiramente faça movimentos.
Saúde: Dores nos pés/tornozelos.
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PPooeemmAA

Quando nasce uma criança

Tão frágil e delicada…

Transmite alegria e esperança,

A família fica maravilhada!…

Ao crescer em senso e estatura

Rodeada de carinho e amor

Vai ensinando em sua candura,

A criar um mundo melhor!…

A sua alegria é contagiante

Irradia júbilo sobre os seus…

Com a sua inocência constante

Ela é uma bênção dos céus!...

As crianças fazem-nos lutar

Dão-nos audácia e valentia

E levam-nos a acreditar

Num mundo de sonhos e magia!...

Elas levam-nos a despertar

A “criança” que há em nós...

Aos pais, elas sabem mimar

E dar muito amor aos avós!...

Todas as crianças do mundo

Deviam receber muito amor,

Respeito enorme e profundo

E a humanidade seria melhor!

Lúcia Pereira

oo  eennccAAnnttoo  ddee  sseerr  ccrriiAAnnççAA
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Quantas são as vezes em que nos apetece
chorar!?

Por certo, pelo menos 80% das pessoas
que estão a ler este texto, já estão a pensar
em algo "mau"!

Realmente, é “normal” que assim seja,
que sempre se pense, que chorar seja sinal
de "fraqueza".

Mas será desejável, tal forma instintiva
de identificar o acto de chorar, com um
acontecimento mau?

Penso que não!
Na realidade, e FELIZMENTE, a mim,

apetece-me mais vezes chorar por emoção
POSITIVA que por “desgraça”.

Seria tempo de inverter a tendência natu-
ralmente pessimista, que a generalidade das

pessoas tem de pensar quase sempre "no
mal".

Mas este problema de julgar os outros por
si próprio é "viral"!

Ou seja, se uma certa pessoa é egoísta,
terá a tendência, ou até a certeza, que todos
os outros também o são!

Assim, como um hipócrita, também se
julgará “bem acompanhado” na sua “exce-
lente qualidade”!

E poderia continuar aqui a desbobinar
“qualidades” que se pensam comuns a
todos!

Ora bolas!!!
Valha-nos ainda algumas NOBRES al -

mas, que julgam também os outros por si
próprios, mas com a diferença que o que

vêem ... são coisas BOAS!
Eu sei que não é nada prudente, nos dias

que correm, ter uma “bitola” positiva para
julgar “amigos” mas... será preferível ser
assim!

Portanto, não esquecer que também se
chora por emoções POSITIVAS.

Também se chora quando nasce um filho!
Também se chora quando se declara um

AMOR!
Também se chora quando se ganha uma

medalha ou até quando se corta uma cebola!
Chorar, pode ser BOM!
Sorrir de Alegria é bom ... Mas chorar de

emoção positiva é FELICIDADE PURA!

Vítor Vitorino Guerreiro

cchhoorrAArr  ......  PPooddee  sseerr  bboomm!!

oo  jjooggoo  ddAA  lliibbeerrddAAddee
Dos vários dias que celebramos no

Calendário dos Direitos Humanos, a
nossa turma escolheu o Dia da Liber-
dade para descobrir novas coisas. Fi-
zemos grupos de trabalho e fizemos
um teatro. 

Mas o que vamos aqui contar é
como criamos um jogo da liberdade a
partir do nosso jogo da macaca na es-
cola. Este jogo é para todos e podemos
sempre acrescentar mais perguntas.
Experimentem. 

Porquê este jogo? Para celebrar o
“Dia da Liberdade”.

Para quê? Vai servir para nós ficar-
mos a saber mais sobre o “25 de abril,
dia da Liberdade” e sobre os direitos
da criança e aprendendo brincando.

Materiais do jogo:
- 1 Pedra
- 1 Saco com os cartões pequenos e

os números. Os cartões têm as pergun-
tas (10);

Regras:
O menino ou a menina que quer

jogar tem de tirar um cartão. Lê a per-
gunta e se souber a resposta, joga a
pedra se não souber, não joga.

Máximo dos alunos: 10
Mínimo dos alunos: 2
Perguntas:
1 - Como se chama a flor do 25 de

abril?
2 - Qual  é o direito que o 25 de abril

celebra?
3 - Antes do 25 de abril tinhas di-

reito a dar opinião?
4 - Qual é o nome que se dá à revo-

lução do 25 de abril?
5 - Qual é o objeto onde se meteu o

cravo? 
6 - Em que ano foi a revolução do

25 de abril?
7 - O que significou colocar o cravo

na espingarda?
8 - Qual foi a música ou o nome do

cantor que deu o sinal de partida para
a revolução?

9 - O que é que as pessoas gritavam
durante a revolução?

10 - Que foram aqueles que inicia-
ram a revolução?

Procura as respostas noutro local
deste jornal!

Texto e jogo de 

Carolina Nobre e Ana Rita Alegria
4º ano – EB Palhota

Respostas:1- Cravo; 2 - Liberdade; 3 - Não; 4 - Revolução dos Cravos; 5 - Espingarda; 6 - 1974; 7 - Revolução sem guerra, 8 - Nome da Música: E

depois do adeus; Nome do cantor: Paulo de Carvalho 9 - O Povo unido jamais será vencido; 10 - Revolucionários / Militares

6 junho 2017
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Penso em ti mesmo sem querer.
A minha mente divaga até ao teu sorriso, esse teu sor-
riso que me prende e ao qual eu me rendo totalmente.
Um sorriso que me faz esquecer todas as tristezas, os
problemas da existência.
E a juntar ao teu sorriso é esse teu modo de encarar e
viver a vida.
Viva lá vida louca.
Sabes o que é ter a perfeita noção de que és aquele ser
humano que encaixa em perfeita sintonia na minha
mentalidade e maneira de ser?
Aquela pessoa que me transporta para tempos longín-
quos e que jamais voltam.
Quase que consigo sentir o cheiro de uma época, trans-
portar de novo as pessoas, conversas e gargalhadas,
sempre que estou ao teu lado.
Somos incrivelmente compatíveis com toda a incom-
patibilidade possível. 
Somos quase clones em tantas situações e tão clones
nas diferenças.
Somos uma ventura de horas, dias, mas nunca uma
história.
Somos o que poderia ser a soma de um mais um sem
o resultado ser dois.
Somos os opostos na igualdade.
Somos o gin e o gelo.                              ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CaRneIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: o Carro: evolução.
amor: Uma relação não correrá riscos. A instabilidade emocional em que se encontra este nativo, poderá dificultar, ao longo da se-
mana, a sua entrega numa relação. Estará demasiado preso a assuntos do passado e a sentir inconsistência nos seus sentimentos.

Precisa de parar e de se ausentar de qualquer plano afectivo, para assim conseguir definir dentro de si o que pretende.
Profissional: Todo o seu esforço será recompensado. Conseguirá resolver com muita facilidade os obstáculos do seu caminho. Financeiramente
terá entradas pequenas.
Saúde: Cuide mais de si.

TouRo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: a Torre: manifestação.
amor: Inicia a semana com poucas evoluções e a necessitar de avaliar situações negativas na sua vida. Deve perceber o que está bem

e menos bem dentro de relacionamentos. A meio da semana poderá disfrutar de uma nova amizade, que poderá mexer consigo. Aproveite apenas
para se distrair e divertir. Descontraia mais e não pense tanto. Ao impor a sua presença poderá afastar os demais. Deixe que sintam a sua falta.
Profissional: Estará com dificuldades em desenvencilhar-se de questões. Os problemas são criados por si. Andará apático e acaba por pouco ou
nada fazer para alterar situações. Financeiramente faça doações.
Saúde: Especial cuidado com ouvidos.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
amor: Uma nova amizade poderá estar a criar instabilidade a uma relação. Tende a sentir-se dividido e com dificuldade em controlar
os seus impulsos. Termina a semana com separações e afastamentos. Precisa de se encontrar. Será uma semana difícil de convívios.

Profissional: Seja mais rigoroso com determinas situações. Firme contratos. Não se deixe enganar. Deve ser bem explicito acerca dos seus objec-
tivos. Financeiramente terá ganhos ao dobro.
Saúde: Sujeito a insónias.

CaRanGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o amoroso: paixão.
amor: Seja mais reservado quanto à sua intimidade. Há assuntos que são só seus e não devem ser expostos. No entanto não se livrará
de críticas e atritos. Será uma semana inconstante e complicada quanto aos seus sentimentos. Pois, nem sempre tudo correrá como pre-

tende. Terá imprevistos que vão exigir mais força e luta.
Profissional: Semana tranquila. Tudo correrá dentro da normalidade, mas sem evoluções. No entanto, está protegido. Financeiramente estão pro-
tegidos créditos.
Saúde: Sujeito a dores lombares.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: o amoroso: casal.
amor: Andará nervoso e a sentir que nada avança. Estará pensativo e tende a sentir-se triste com a vida. Não será fácil, pois o Tarot
indica que se afastará de tudo e de todos. Deve fazer uma introspecção ao longo destes dias para assim iniciar um processo de mudança.

É uma fase exigente, mas que será necessária. A verdade é quem nem sempre reconhecerá as suas atitudes, nem a si próprio.  
Profissional: Semana trabalhosa e fértil. Finalmente verá o seu esforço a ser recompensado. Financeiramente acabe com créditos.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

VIRGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: o amoroso: dualidade.
amor: Está numa fase transitória. Disposto a alterar comportamentos numa relação. Prepare-se para alguns contratempos, que colocarão
à prova esta atitude inicial. No entanto, conseguirá ultrapassar problemas e entregar-se mais. A verdade é que termina a semana com

necessidade de se encontrar.
Profissional: Terá que se dividir entre várias situações. Poderá ter que tomar decisões difíceis e fundamentais para o futuro de um projecto. Finan-
ceiramente estará estável, mas evite fidelizações.
Saúde: Oscilação de peso. Controle estados nervosos.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a Imperatriz: actividade.
amor: Esta semana o Universo irá contemplá-lo com relacionamentos especiais. Nada será estável, nem assumido. Portanto, saiba se-
parar o trigo do joio e saber quais as reais intenções que têm para consigo. Termina a semana com dúvidas, mas que serão facilmente

resolvidas por si.
Profissional: Terá expansão e reconhecimento. Conseguirá expor as suas ideias e realizar projectos pessoais. Excelente semana de trabalho. Fi-
nanceiramente faça pagamentos.
Saúde: Sujeito a stress.

eSCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: o Imperador: domínio.
amor: Colocará “pontos finais” a relacionamentos. Estará desiludido e desgostoso. Não permitirá que o critiquem. A falta de paciência
e saturação após um período de sofrimento e dor, poderão trazer-lhe atitudes frias e distantes. Mesmo que surjam desenvolvimentos amo-
rosos, estará bem firme e convicto das suas ideias e ideais. Termina estes dias ainda com limitações e muitas aprendizagens por fazer.

Profissional: Terá desenvoltura e no trabalho conseguirá colocar a sua melhor energia. Dará o máximo de si e alcançará o sucesso. Financeiramente
obterá ganhos extra.
Saúde: Descontrolo emocional.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: a Morte: transformação.
amor: Aproveite esta semana para clarificar situações. Estará firme nas suas atitudes e poderá mesmo sofrer afastamentos. Saberá de
factos que o deixarão com “a pulga atrás da orelha” e não descansará enquanto não investigar a apurar factos. A semana termina em

beleza com uniões cúmplices e renovadas.
Profissional: Uma boa oportunidade estará à sua espera. Prepare-se para óptimas notícias e ver crescer os seus projectos. Financeiramente terá que
se esforçar mais para receber o que lhe é de direito.
Saúde: Instabilidade energética.

CaPRICóRnIo 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
amor: Estará muito conflituoso no seu interior. Por isso tomará a atitude certa de se afastar de relacionamentos para melhor entender
o que se passa consigo. Será uma semana esclarecedor e avaliativa. Apesar de insatisfeito estará disposto a trazer mudanças a uma re-

lação.
Profissional: Terá mudanças repentinas e dificuldade em aceitá-las. Não fale de cabeça quente e faça o que lhe for pedido com um espírito mais
aberto. Financeiramente está estável.
Saúde: Sujeito a acidentes.

aquáRIo 22/1 a 19/2
Carta Dominante: a Morte: renascimento.
amor: As suas atitudes contidas e misteriosas poderão trazer instabilidade a uma união. Prepare-se para uma relação entrar na rotina
e ser pouco satisfatória para si. Liberte-se mais e lute para resolver assuntos pendentes. Termina a semana de forma muito positiva e
de entrega total. Faça viagens e saia do seu campo de conforto com a sua cara-metade.

Profissional: Terá boas notícias. Prepare-se para ver um projecto ganhar asas e ser expandido. Financeiramente faça uma análise aos seus gastos.
Saúde: Faça um check-up.

PeIxeS 20/2 a 20/3
Carta Dominante: a Morte: mudança.
amor: Perante uma fase de sofrimento e desilusões, que colocarão termino a relacionamentos até de amizades, não se preocupe. O
Universo trará até si, alguém especial que o ajudará a ultrapassar esta fase. Poderá viver paixões assolapadas e descontraídas. Termina

a semana a avaliar factos.
Profissional: Terá muito trabalho e todas as suas ideias serão acatadas. Exponha e fale dos seus projectos, pois alcançará os seus objectivos. Fi-
nanceiramente faça gastos regrados.
Saúde: Controle os seus nervos.
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ppooeemmaa

Nasceu Fernando Martins

E tornou-se frade franciscano

Andou por África e seus confins

E sobre Deus foi pregando!...

Tomou o nome de António,

Santo muito conhecido…

Para ajudar no matrimónio

Basta fazerem-lhe o pedido!

Santo António milagreiro

É o nosso santo de Lisboa

O grande casamenteiro

Que muita gente apregoa!...

Por Marrocos peregrinou

E noutras terras africanas

A fé de Cristo anunciou

Enfrentando as moiramas!...

A Itália foi morrer

Lá em terras de Pádua

Depois de muito socorrer

E de acudir a muita mágoa…

Grande santo milagreiro,

Pádua tem suas relíquias de devoção

Onde os crentes vão em primeiro

Procurar amparo e consolação!...

Lúcia Pereira

ssaannttoo  aannttóónniioo  ddee  lliissbbooaa

2 20 de Junho 2017inFormação geral

ccrróónniiccaass    ddoo  ddeellFFiimm

ssoommooss

ccoorrrreeiioo  ddoo  lleeiittoorr

FFeessttaass  ddoo  ppiinnhhaall  nnoovvoo
“Venho desta forma agradecer á or-

ganização das festas e a câmara  pela
consideração que tiveram pelos vende-
dores da reforma agrária (que me in-
cluo) bem como pelos clientes da
mesma. No sábado tal como em todos
os outros do ano realizou se mais um
dia de reforma agrária e como em
todos os outros os vendedores fizeram
o mesmo processo que fazem sempre.
Apanharam os seus produtos, acondi-
cionaram nos, carregaram os carros,

deslocaram se para o local de sempre,
colocaram a banca, arrumaram tudo
para vender, só que não venderam nem
metade do normal.... e porquê? porque
marcaram uma prova que provocou o
encerramento da rua que da acesso ao
nosso local de venda (que pagamos à
câmara para estarmos num estaciona-
mento á chuva ou ao sol mas pagamos)
e ninguém se dignou\deu ao trabalho\
teve a atenção\ teve o respeito de avisar
que isso ia acontecer. Estou triste por-

que como cidadã que paga o que me
exigem sem reclamar penso que devo
ser merecedora de respeito e devia de
ter sido avisada para tentar escoar os
meus produtos que nesta altura do ano
são bastante perecíveis (morangos,
pêssegos, ameixas, verduras,....) e
assim acabaram se por estragar.                        

Fico a aguardar uma tomada de
posição\ uma resposta”

Leitora devidamente identificada 

Em muitos, mas muitos países os di-
reitos não são respeitados. É triste a vida
dessas pessoas, se eu vivesse assim cho-
rava todos os dias e ia ter tanto medo que
me matassem.

No outro dia li numa notícia que Por-
tugal está entre os 30 países que mais
respeitam os direitos, os países que mais
respeitam os direitos são Suécia, Finlân-
dia e a Suíça. Os que respeitam menos
são a Síria, o Sudão e o Congo. Os países
em risco extremo são a China, o México,
a India e a Rússia. O Brasil está em alto
risco.

Os Estados Unidos da América, há um
tempo para cá começaram a desrespeitar
os direitos. Com Obama parecia-me me-
lhor. Mas desde que o Trump se tornou
presidente algumas coisas mudaram. Por
exemplo, não faz sentido o muro que ele
criou entre os Estados Unidos e o Mé-
xico. No dia que ganhou tudo ficou es-
tragado, partiram vidros, andavam de
armas e atiraram tiros. Naquele dia, os
Estados Unidos não eram mais os Esta-
dos Unidos, parecia a Síria porque esta-
vam a criar má relação entre todos. Acho
que quando o Trump foi eleito para pre-
sidente não era preciso terem exagerado.
Podemos não concordar com ele e eu
não concordo mas não era preciso tanto.
As pessoas exageram. Se as pessoas que-
rem ser respeitadas, tem de respeitar os
outros. Acho que com o Obama tudo era

melhor, porque se respeitavam uns aos
outros. Qualquer presidente deve dar o
exemplo.

Passando a outro assunto ainda mais
grave, a Síria. Meu Deus! Aquilo então
é uma coisa quase inacreditável. Tam-
bém lá existe o dia da criança, só que não
é respeitado. Essa é a verdadeira história.
Lá o drama é o triplo do drama dos Es-
tados Unidos. Na Síria é um problema
bem sério, em que não se brinca, as mu-
lheres são escravas, crianças dão a vida
pela família porque eles ameaçam a
criança dizendo: - Nós matamos a tua fa-
mília se não nos fizeres as tarefas. Claro
que as crianças de 5, 6 anos não têm
noção do que lhes estão a dizer mas elas
fazem à mesma. Existem crianças que se
assustam só com um pequeno flash da
máquina de fotográfica. 

Eu não percebo porque é que existem
países que assinaram os tratados dos di-
reitos humanos e agora não cumprem. É
uma tristeza tão grande desrespeitar o
que assinaram. É um crime. No outro
dia, vi uma mulher a fugir com a filha no
Iraque. Eu pergunto: Porquê isto acon-
tece? É tão triste pensar que temos direi-
tos por causa de termos assinado um
tratado mas quando olhamos ao nosso
redor vemos que esses direitos não são
respeitados. Nós pensamos que os países
todos respeitam os direitos só por terem
assinado o tratado, não isso não é ver-

dade. Porque é que eles são tão brutos e
maldosos, o que é que eles ganham com
isso? Cada vez existem menos pessoas a
gostarem deles. Tenho pena dessas crian-
ças maltratadas, abusadas e usadas para
fazerem coisas de outras pessoas. Há
uma coisa que eu nunca vou perceber
mesmo que me expliquem. A minha
questão é: Porque é que existem países
que assinaram o tratado e não o respei-
tam? Até podem tentar responder, não
consigo entender. Porque se assinaram e
não respeitam, é falta de respeito. E a
justiça tem que ser feita!

Beatriz Tirana Peralta 
4º ano - EB Águas de Moura

ppoorrqquuee  ooss  ddiirreeiittooss  nnããoo  ssããoo  rreessppeeiittaaddooss??
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Existem histórias que marcam a história da
gente.
E depois existem as histórias de cada um
de nós.
A nossa história por exemplo.
Uma história que nasceu do nada que é
como quem diz do acaso e se tornou em
tudo.
Uma história repleta de histórias.
Cada história daria se calhar um livro ou
quase.
Uma história em que fomos sempre os ac-
tores principais em que escrevíamos o
nosso próprio guião.
Não havia lugar a actores secundários ou
figurantes.
Só nós e a plateia, muitas vezes sedenta de
ver o desenrolar da história.
Fomos príncipes, amantes, crianças, espo-
sos, loucos, viajantes, sonhadores, visioná-
rios, exploradores, humanos de carne e
osso com perfeições e imperfeições.
Fomos inúmeras histórias sempre com uma
história de fundo.
A história de uma história que ficou na his-
tória da nossa essência.

Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARnEIRO 21/3 A 20/4
Carta Dominante: A Temperança: apaziguamento.
Amor: Estará disposto a dar um rumo à sua vida. Estará indeciso e com necessidade de definir uma relação. A verdade é
que poderá sentir-se dividido e renovar laços com uma paixão, ainda que colorida e pouco estável.

Profissional: Terá mérito. Conseguirá atingir os seus objectivos na perfeição e irá sobressair. Financeiramente terá lutas.
Saúde: Dores nos joelhos.

TOURO 21/4 A 20/5
Carta Dominante: O Imperador: autoridade.
Amor: Poderá encontrar o amor. Será uma semana positiva e romântica. Estará com dificuldade em tomar decisões, mas o

coração falará mais alto e conseguirá aproximar-se de alguém de uma forma muito especial. Semana de muita paixão e prazer.
Profissional: Terá superação de obstáculos. Andará destemido e todos os problemas serão resolvidos facilmente, por si. Financeiramente
está estável, mas tem que se controlar.
Saúde: Falta de força anímica.

GéMEOS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: O Dependurado: apatia.
Amor: Elimine de vez assuntos pendentes na sua vida. Precisa de se libertar do passado e ser mais activo. No final as semana,
poderá encontrar alguém especial que o ajudará a superar esta fase.

Profissional: Está sob avaliação. Terá desenvoltura, mas não se dê a falhas. Financeiramente estará estável.
Saúde: Oscilação de peso.

CARAnGUEjO 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Estará em definições. Seja rigoroso e estabeleça regras numa união. A meio da semana poderá manter relacionamentos
em segredo, porem pouco duradouros. Andará vulnerável a novas amizades.

Profissional: Sentirá alguma pressão por parte dos seus superiores. Por mais que lute, parece ser difícil ver desenvolvimentos. Não se
preocupe pois conseguirá atingir os objectivos. Financeiramente está sujeito a gastos excessivos, porém prazerosos.
Saúde: Beba mais água.

LEãO 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso.
Amor: Inicia a semana recolhido nos seus sentimentos. Procurará respostas, pouco evidentes. Talvez porque estas estejam

dentro de si. Encontre-as. A meio da semana poderá ser surpreendido por uma boa notícia que ajudará a desenvolver a paixão.
Profissional: Não se deixe enganar. Os seus projectos devem estar assentes sob bases sólidas. Financeiramente faça compras e vendas.
Saúde: Alimente-se de forma equilibrada.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: Contrarie as suas emoções. Andará nervoso e ansioso. Isso poderá prejudicar uma relação. Esta precisa mais de si e
da sua entrega. No entanto, ao longo da semana entrará em monotonia e tende a críticas. Termina a semana com mudanças.

Profissional: Receberá uma boa proposta. Aceite, pois está no seu caminho o sucesso. Financeiramente estará estável.
Saúde: Quebras por questões nervosas.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Temperança: calmia.
Amor: Andará indeciso. A sua atitude será de querer estar só e calado. Pouco ou nada deixará em entrem no seu “mundo”.
Deve, de facto, ter este momento só consigo. Termina a semana com vontade de fazer alterações à sua vida sentimental.

Profissional: Semana positiva e com muitos projectos. Deve expandir as suas ideias. Será bem acatado. Financeiramente poderá ter
gastos desmedidos.
Saúde: Sujeito a tonturas.

ESCORPIãO 23/10 A 21/11
Carta Dominante: O Mago: habilidade.
Amor: Uma relação tende a desenvolver-se. Estará disposto a abrir o seu coração e a apostar num novo amor. Terá dificuldade
em controlar os seus impulsos e de querer dominar uma relação. Controle-se. Seja menos possessivo e obsessivo.

Profissional: Poderá entrar em acordo. Estão favorecidos contratos, porém escritos e nada verbalizados, apenas. Financeiramente peça
ajuda se precisar.
Saúde: Controle a tensão arterial.

SAGITáRIO 22/11 A 21/12
Carta Dominante: O Sol: protecção.
Amor: Acabe com assuntos do passado. Inicie uma mudança positiva na sua vida. Terá pouca paciência para a sua cara-me-
tade e muitas discussões. Termina a semana a mostrar “quem manda”.

Profissional: Sentir-se-á realizado. Os seus projectos terão expansão. Será uma semana plena. Parabéns! Financeiramente faça doações.
Saúde: Equilibre as suas energias.

CAPRICóRnIO 22/12 A 21/1
Carta Dominante: A Temperança: serenidade.
Amor: As suas dúvidas e persistência terão os dias contados. Se anda desconfiado, saiba que a meio desta semana iniciará

uma nova fase. Lutará por um amor e acredite que termina a semana muito positivo e feliz.
Profissional: A vontade estará presente, mas a força não será suficiente para avançar com os seus projectos. Financeiramente estará es-
tável.
Saúde: Controle a ansiedade.

AqUáRIO 22/1 A 19/2
Carta Dominante: O Eremita: solidão.
Amor: Uma relação tende a conflitos. Dará asas à imaginação e estará mais focado nas suas amizades. Será uma semana de
poucos desenvolvimentos sérios e com necessidade de clarificar sentimentos e estados.

Profissional: Está sujeito a mudanças inesperadas. No entanto está protegido. Saiba aceitar as novidades, seja mais flexível e menos
complicado. Financeiramente faça pagamentos pendentes.
Saúde: Dores nas costas.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A Imperatriz: actividade.
Amor: Semana de muito amor. No entanto, há assuntos que o deixarão perdido e instável. Subtilmente conseguirá tirar as

suas dúvidas. Termina a semana mais tranquilo, porém ainda não satisfeito com as suas conclusões.
Profissional: Terá muito trabalho. Conseguirá desenvolver os seus projectos e ideias. Avance! Financeiramente conte com ajudas.
Saúde: Dores na zona lombar.
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CCrróónniiCCaaSS    ddoo  ddeellFFiimm

hhiiSSttóórriiaaSS

No Projeto “Eu Participo” faze-
mos muitas atividades com a Cristina
da Câmara de Palmela. E também
realizamos assembleias sobre muitos
temas onde damos a nossa opinião e
tomamos decisões. 

O Projeto “Eu Participo” foi
criado em 2011 pelos alunos da nossa
escola. Temos muito orgulho! Desde
esse dia continuámos a realizar ativi-
dades e projetos. Este ano algumas
das atividades e projetos foram “As
nossas ruas”, “Opiniões e factos”, “O
Calendário dos Direitos Humanos”,
etc.

Este ano os alunos do 4º ano vão-
-se embora e então, e como todos os
anos, fazemos uma música para os fi-
nalistas. E a música deste ano chama-
-se Batudes, que é a seguinte:

Sim, foi nesta escola
Que abri a sacola
E também o meu coração.
Eu e a turma toda
Seguimos cheios de força
E com muita emoção.
Sim foi em Batudes
Sim, foi em Batudes.
Já vou preparado
Para uma escola noutro lado
E Batudes no meu coração.

Angélica Macedo, Camila Brito 
e Fabiana Pé-Curto
4º ano - EB Batudes

aa  nnooSSSSaa  
eeSSCCoollaaCCoommiiSSSSããoo  mmuullttaa  aa  ggooooggllee  

eemm  22,,4422  mmiill  mmiillhhõõeeSS  ddee  eeuurrooSS  

AComissão Europeia multou a
Google em 2,42 mil milhões de
euros por violação das regras

anti-trust da UE. A Google abusou da
sua posição dominante no mercado de
motor de busca, conferindo uma vanta-
gem ilegal a outro produto Google, o seu
próprio serviço de comparação de pre-
ços.

A Google tem de pôr termo a esta prá-
tica no prazo de 90 dias ou incorre em
sanções pecuniárias que podem ir até 5%
do volume de negócios médio diário a
nível mundial da Alphabet, a empresa-
mãe da Google.

A comissária Margrethe Vestager, res-
ponsável pela política da concorrência,
declarou: “A Google tem criado muitos
produtos e serviços inovadores que mu-
daram as nossas vidas, o que é uma boa
coisa! Porém, a estratégia da Google
para o seu serviço de comparação de
preços não era apenas a de atrair clien-
tes tornando o seu produto melhor do
que o dos seus concorrentes. Em vez
disso, a Google abusou da sua posição
dominante no mercado na vertente de
motor de busca, promovendo o seu pró-
prio serviço de comparação de preços
nos seus resultados de pesquisa e des-
promovendo os dos concorrentes.

O que a Google tem feito é ilegal ao
abrigo das regras anti-trust da UE.
Negou a outras empresas a possibili-
dade de competir com base nos seus mé-
ritos e de inovar. Mais importante ainda,
negou aos consumidores europeus uma
escolha genuína de serviços e a possibi-
lidade de tirar pleno partido dos benefí-
cios da inovação.”

Violação das regras anti-trust da UE

A prática da Google configura um
abuso de posição dominante desta em-
presa nas pesquisas gerais na Internet,
por asfixiar a concorrência nos mercados
de comparação de preços.

Uma posição dominante no mercado
não é, em si mesma, ilegal ao abrigo das
regras anti-trust da UE. No entanto, as
empresas que detêm uma posição domi-
nante têm a especial responsabilidade de
não abusar da sua forte posição de mer-
cado, restringindo a concorrência tanto
no mercado onde são dominantes como
em mercados separados.

A decisão de hoje conclui que a Goo-
gle desfruta de uma posição dominante
nos mercados de serviços de pesquisa na
Internet em todo o Espaço Económico
Europeu (EEE), isto é, nos 31 países do
EEE. A Comissão entende que a Google
tem desfrutado de uma posição domi-
nante nos mercados de pesquisa gerais
na Internet em todos os países do EEE
desde 2008, com exceção da República
Checa, país em relação ao qual a decisão
estabelece uma posição dominante desde
2011. Esta avaliação baseia-se no facto
de o motor de busca da Google ter detido
quotas de mercado muito elevadas em
todos os países do EEE, superiores a 90
% na maioria deles. Essa situação tem-
se verificado de forma continuada desde
pelo menos 2008, que é o período inves-
tigado pela Comissão. Existem também
barreiras muito altas para a entrada nes-
ses mercados, em parte devido aos efei-
tos de rede: quanto mais consumidores
usarem o motor de busca, mais atrativo

este se torna para os anunciantes. Os lu-
cros gerados podem então ser utilizados
para atrair ainda mais consumidores. Do
mesmo modo, os dados que um motor
de busca recolhe sobre os consumidores
podem, por sua vez, ser utilizados para
melhorar os resultados.

A Google abusou desta posição domi-
nante no mercado ao dar ao seu próprio
serviço de comparação de preços uma
vantagem ilegal. Deu uma posição de
destaque nos seus resultados de pesquisa
ao seu serviço de comparação de preços,
com isso relegando os serviços concor-
rentes. Asfixiou a concorrência em ma-
téria de mérito no mercado de compa -
ração de preços.

A Google introduziu esta prática em
todos os 13 países do EEE em que lan-
çou o seu serviço de comparação de pre-
ços, com início em janeiro de 2008, na
Alemanha e no Reino Unido. Ulterior-
mente, alargou esta prática à França, em
outubro de 2010, à Itália, aos Países Bai-
xos e à Espanha, em maio de 2011, à Re-
pública Checa em fevereiro de 2013, à
Áustria, à Bélgica, à Dinamarca, à No-
ruega, à Polónia e à Suécia em novem-
bro de 2013.

O efeito das práticas ilegais da Google

As práticas ilegais da Google tiveram
um impacto significativo na concorrên-
cia entre o serviço de comparação de
preços da própria Google e os serviços
concorrentes. Permitiram que o serviço
de comparação de preços da Google ob-
tivesse ganhos substanciais de tráfego à
custa dos seus concorrentes e em pre-
juízo dos consumidores europeus.

Tendo em conta a posição dominante
da Google nos serviços de pesquisa geral
na Internet, o seu motor de busca revela-
se como uma fonte importante de trá-
fego. Em resultado das práticas ilegais
da Google, o tráfego para o seu serviço
de comparação de preços aumentou sig-
nificativamente, enquanto os seus con-
correntes sofreram perdas muito
importantes de tráfego numa perspectiva
duradoura.

Desde o início de cada abuso, o serviço
de comparação de preços da Google au-
mentou o seu volume de tráfego 45 vezes
no Reino Unido, e 35 vezes no Alemanha,
19 vezes na França, 29 vezes nos Países
Baixos, 17 vezes na Espanha e 14 vezes na
Itália.

Em contrapartida, devido às despro-
moções praticadas pela Google, o trá-
fego para serviços concorrentes de
comparação de preços diminuiu signifi-
cativamente. Por exemplo, a Comissão
detectou provas concretas de baixas sú-
bitas do tráfego para certos sítios Web
concorrentes de 85 % no Reino Unido,
de 92 % na Alemanha e de 80 % na
França. Estas quebras súbitas também
não poderão ser explicadas por outros fa-
tores. Alguns concorrentes adaptaram-se
e conseguiram recuperar algum do trá-
fego, mas não a totalidade.

Em combinação com as outras cons-
tatações da Comissão, esta situação de-
monstra que as práticas da Google
asfixiaram a concorrência em matéria de
mérito nos mercados de comparação de
preços, privando os consumidores euro-
peus de uma genuína possibilidade de es-
colha e de inovação.

4 julho 2017
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Sempre fomos um amor errado.
Um amor sem explicação racional.
Juntos estávamos errados, afastados ainda mais errados estáva-
mos.
Entre começos, recomeços, afastamentos, aproximações, fomos
caminhando, o tempo foi passando.
Sempre tivemos uma máquina do tempo com duas vertentes.
Uma máquina transportava-nos para trás…as memórias.
Uma outra máquina transportava-nos para a frente…os sonhos.
Eu sempre me fiquei mais pelas memórias.
Já tu eras adepto dos sonhos.
Contigo escolhi não sonhar, viver apenas o presente, o momento,
o aqui e agora. 
Não porque não quisese sonhar, mas porque não me queria ma-
goar.
Afinal eras o lado errado do amor, o caminho sem caminho que não
levava a lado nenhum e no entanto me levava a todos os destinos.
Uma contradição? Não de todo.
Nem sempre o que desejamos é o certo, o melhor para nós.
Mas contigo vivi a tática do desejo e a técnica da recordação.
Facto curioso é que nunca saímos da vida um do outro mesmo
sem nunca termos entrado totalmente.
Uma atracção nos unia e não havia um final nem tão pouco um inicio.
Apenas e tão simplesmente o continuar eternamente o que havia
um dia começado.
.

Ana Borges

Jornal do Pinhal Novo

CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Amoroso: paixão.
Amor: Semana de decisões. Poderá colocar um ponto final a uma relação. Há assuntos que o deixarão muito baralhado e

desorientado e por isso terminará com as dúvidas de forma radical. Poderá manter segredos por uma questão de estratégia. Andará can-
sado, sem forças. Termina a semana, muito melhor resolvido consigo próprio e com a sua vida.
Profissional: Andará em lutas. Não será fácil dar respostas ao trabalho, mas conseguirá vencer esta batalha. Financeiramente terá ganhos rápidos.
Saúde: Dores nos joelhos.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
Amor: Não será uma semana negativa, no entanto poderá colocar alguma ordem na sua vida amorosa. Andará a avaliar uma

relação, conseguirá ter respostas positivas, de quebrar a monotonia. Termina a semana de forma estável e tranquila.
Profissional: Está sujeito a mudanças. Poderá desempenhar uma função diferente ao longo destes dias. Terá dificuldade em aceitar,
mas conseguirá adaptar-se se se predispuser a tal. Financeiramente terá muitos movimentos na sua conta.
Saúde: Sujeito a stress.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
Amor: A sua procura constante da luz para a sua vida, poderá deixá-lo pouco estável numa relação. A verdade é que poderá
contar com a ajuda e a entrega do seu parceiro para ultrapassar esta fase menos boa. A meio da semana poderá conhecer al-

guém que desperte o seu interesse e que o deixe pensativo.
Profissional: Semana pacata. Não conte com grandes desenvolvimentos. Financeiramente estará estável, mas deve controlar gastos.
Saúde: Dores na coluna.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Morte: mudança.
Amor: Terá tranquilidade e sem novidades. A sua vida sentimental tende à monotonia, mas também não o afectará na sua es-
tabilidade emocional e interior. Dê tempo ao tempo. O truque é libertar-se do que o bloqueia e definir o que pretende para si.

Profissional: Poderá esforçar-se mais do que habitual. Semana trabalhosa, porém produtiva. Financeiramente terá um ganho extra.
Saúde: Especial cuidado com os pés.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Estrela: protecção.
Amor: As suas energias estarão demasiado presas ao passado. No entanto, conseguirá encontrar as respostas que necessita.
Verá uma renovação energética fluir e a trazer bons desenvolvimentos que ajudem a definir a sua vida sentimental.

Profissional: Receberá uma boa proposta. O Universo estará a abençoá-lo, esta semana. Aproveite. Financeiramente terá estabilidade.
Saúde: Falta de força anímica.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Papa: conselho.
Amor: Estará disposto a desenvolver uma relação, mas à sua maneira. irá mostrar quem manda! A verdade é que conseguirá
levar a água ao seu moinho e apesar de alguns atritos que provoquem a instabilidade, termina a semana de forma tranquila e

com mudança de atitude.
Profissional: Bem ao jeito deste nativo, o trabalho não irá faltar. Não terá mãos a medir e conseguirá colher os frutos que semeou. Será
uma semana de produtividade plena. Financeiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Oscilação de peso. Alimente-se melhor.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Amoroso: casal.
Amor: inicia a semana distante e pouco entregue ao amor. Quererá passar mais tempo nos seus pensamentos. No entanto,
quando abrir o coração poderá não ser correspondido e terá pouca paciência para ouvir o que os outros têm para lhe dizer.

Prepare-se para se sentir injustiçado perante discussões acesas.
Profissional: Um novo caminho parece estar à sua frente. Poderá iniciar um novo projecto. Financeiramente terá entradas.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
Amor: Sentirá um bloqueio na sua vida. Ficará nervoso e desorientado. Assente as ideias no lugar. Nada de se precipitar.
Deve manter-se recatado e recolhido no seu canto. Esta semana esteja mais tempo consigo mesmo. Chega de fazer mal a si

próprio. Mime-se. Ame-se!
Profissional: Semana muito complicada. Está sujeito a conspirações, mexericos e más línguas. Não dê motivos para que se metam na
sua vida nem trabalho. Financeiramente terá ajudas e apoios.
Saúde: Faça exames de rotina.

SAGITÁRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Papisa: místico.
Amor: inicia uma nova fase na sua vida. Conseguirá dominar uma relação, mas há muitas questões a serem tratadas, discu-
tidas e definidas. Terá chatices, desentendimentos e no fim da semana verá o seu esforço a ser recompensado. isto porque

conseguirá ser teimoso e atingir os seus objectivos a todo o custo.
Profissional: Excelente semana para apresentar as suas ideias. Será acatado. A comunicação está em foco e por isso será ouvido e con-
seguirá colocar em prática as suas ideias. Financeiramente seja mais controlado.
Saúde: Cuide da sua imagem.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
Amor: Semana que começa com alguns dissabores, desilusões e tristezas. O Tarot aconselha a que fale sobre os seus senti-
mentos. Verá que esta atitude poderá trazer benefícios futuros e prazerosos. Prepare-se para surpresas no final da semana.

Profissional: Deve estabelecer acordos escritos. Seja cauteloso e atento. Financeiramente terá entradas.
Saúde: Trate melhor da sua saúde, investindo no seu bem-estar. Faça uma massagem de relaxamento.

AquÁRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: A Torre: manifestação.
Amor: Evite dar passos maior que a perna. isto porque quererá dar mais do que pode a uma relação. Terá instabilidade, mas
ainda assim irá investir. Pense bem se será por aí que passa o seu futuro. No final da semana poderá fazer alterações radicais

à sua vida.
Profissional: Haverá quem o queira ver menos bem e de tudo fará para o prejudicar. Saia de perto destas influencias negativas e corte
o mal pela raíz. Financeiramente poderá fazer gastos em seu próprio proveito.
Saúde: Beba mais água.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
Amor: Um novo romance poderá ser iniciado ou uma renovação de laços. Será uma semana positiva, prazerosa, enriquecedora
e feliz. Terá bons momentos a dois. Mas a semana poderá terminar com alguns dissabores. Aproveite estes dias ao máximo.

Profissional: Não terá mãos a medir, pois terá vários projectos à sua frente. Organize as suas ideias e faça acontecer. Financeiramente
estará estável, mas não se comprometa, nem assuma fidelizações.
Saúde: Especial cuidado com a anca e a bacia.
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HORÓSCOPO De 11 a 17 de Julho

PPooeemmaa

Levantei-me e fui ver o mar…

Fiquei a observar

a extensa massa de água,

E o meu olhar lá ficou… e com ele

mais alguns dos meus sentidos…

Vi as suas cores e os seus matizes…

Senti o cheiro a maresia suave,

Maresia essa, que invadia

toda a minha respiração…

E ouvi o vaivém das ondas…

Eu quis esquecer a angústia,

Eu quis que os meus pensamentos

se evadissem…

Eu queria esquecer mas não 

conseguia

Porque noutra parte do meu país

os incêndios invadiram,

queimaram, sufocaram

e mataram!

Tantos seres humanos!

E destruíram os seus haveres!...

Nem este mar de sonho e magia

Consegue desviar

os meus pensamentos

Nem ele consegue

mitigar esta angústia!...

Esta dor ficará gravada

na nossa memória colectiva!...              

Lúcia Pereira

NNeemm  oo  mmaarr  ccooNNsseegguuee  rreePPaarraarr
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ccrróóNNIIccaass    ddoo  ddeellffIImm

aammoorr  rraaccIIooNNaall

Daniela: No dia 2 de junho, no
Centro Comunitário houve uma festa
das crianças que o 3º ano realizou. Na
festa houve várias atividades que pre-
parámos com o professor e a Cristina.
As atividades foram: restaurante, mi-
nigolfe, jogo das lanternas, jogos de
tabuleiro e biblioteca dos direitos.

Martim: E o nome do táxi era “taxo”! 
Cristina: Vamos contar como foi,

boa?
Daniela: Nós entrámos e prepará-

mos tudo. O 4º ano, o 2º ano e o 1º ano
entraram e começámos a festa.

Madalena: Eu trabalhava no res-
taurante com a Daniela e a Raquel. Eu
era a empregada de mesa, a Daniela
era da limpeza e a Raquel a cozi-
nheira, embora a Daniela também aju-
dava na cozinha. Mas eu não podia
ajudar pois estava muito atarefada. 

Daniela: Começou a ir muita gente
e estávamos todas atrapalhadas. Era só
a sair e a entrar.

Raquel: Sempre que saiam do res-
taurante diziam: “Eu adoro a comida
do restaurante”. E nós ficamos muito
contentes.

Madalena: Recebemos muitos elo-
gios da comida, houve muito diverti-
mento. 

Lenny: Eu tratava do Taxo. Levava
as pessoas de sítios para os outros

Raquel: Acho que ficavas muito
cansado quando transportavas as pes-
soas para as estações.

Lenny: Foi fixe. Eu gostei de tudo.
E correu tudo bem.

Madalena: Quando esperávamos
pelos próximos colegas que o Lenny
trazia no Taxo, a Daniela e a Raquel
cantavam “Soy Luna”. De vez em
quando o professor e o Lenny iam lá
e pediam um sumo ou uma água e al-
guma coisa para petiscar.

Martim: A paragem seguinte era a
biblioteca dos direitos com a Cristina do
“Eu Participo”.  Eu estava nos jogos.

Raquel: A Clara e o Tomás eram do
minigolfe e era fixe. 

Tomás: Eu gostei da festa mas uma
coisa não correu bem. Eu e a Clara es-
távamos no minigolfe e os meninos só
estavam a mandar sempre as bolas ao
ar. Mas gostei da festa.

Martim: Havia 2 partes, bem… eu
nem sei como é que aquilo funcionou.
A próxima paragem (do outro lado do
Centro Comunitário) era o jogo das
lanternas, onde o Francisco L., o Da-
niel, o Francisco B. e o Rafael D. or-
ganizaram o jogo.

Rafael D: Eu comecei muito entu-
siasmado para fazer a festa. 

Francisco L.: Eu gostei de jogar o
jogo das lanternas porque podíamos
esconder e assustá-los.

Professor: Pois foi! E também foi
divertido montar o jogo, não foi? 

Rafael D.: Sim, nós
chegamos ao Centro
Comunitário e começa-
mos a subir escadas até
ao último andar. Lá es-
palhamos os papéis
cortados. Eu adorei ati-
rar papéis para o chão.
Depois fomos fechar as

cortinas e desligamos as luzes. 
Quando eles chegavam, por exem-

plo, escolheram uma caixa e calhou
uma caixa preta e tiveram de encon-
trar frases com letras pretas. Se encon-
trassem tudo juntavam as frases e liam
para fazer os desafios, mas ninguém
conseguiu.

Francisco L.: Mas foi divertido e
gostei do Lenny a vir apitar o Taxo.

Raquel D.: Quando acabamos es-
távamos cheios de fome. Mas o profes-
sor trouxe pão e fiambre para comermos 

Professor: Juntamo-nos todos na
sala do jogo das lanternas… 

Martim: No fim, a Clara e o Tomás
fizeram uma canção e o Tomás tocou
outra música com o seu Trompete…

Daniela: Quando acabaram, a Ma-
dalena, eu e a Raquel preparamos uma
surpresa …

Raquel: Fizemos envelopes de des-
pedida para o 4º ano.

Cristina: Eu fiquei
super comovida! 

Raquel: A festa foi
muito fixe!

Lenny: E no final do
dia toda a gente do 3º
ano foi experimentar tu-
do o que havia. No res-

taurante comi 2 gelatinas. Eu acho que
outros comeram umas 4 ou 5 gelati-
nas.

Tomás: A comida estava muito boa,
comemos 2 bolos, 1 ice tea e 1 água.
A festa foi divertida.

Clara: Eu gostei muito da festa... A
festa foi muito divertida. Eu acho que
devia haver mais festas assim.

Martim: Lá aconteceu e, no final,
ficou tudo bem arrumadinho.

As crianças do 3º ano – 
EB Águas de Moura

aa  ffeessttaa  ddaass  ccrrIIaaNNççaass!!

11 julho 2017
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CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

EXTRACTO
Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida Bento Gonçalves,
número 20 – C, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de Justificação lavrada neste Cartório
no dia vinte e quatro de Agosto de dois mil e dezassete, a folhas sessenta e duas e seguintes do Livro Quarenta
e nove – A, TÂNIA SOFIA LOUREIRO RITA GALVÃO, casada sob o regime da comunhão de adquiridos com
André Filipe Matos Galvão, residente na Rua Doutor António Lopes Júnior, número 34, Setúbal, DECLAROU, que
com exclusão de outrem, é dona e legítima possuidora, do PRÉDIO RÚSTICO, com área total de três mil e quin-
hentos metros quadrados, composta de terreno hortícola, a confrontar a norte com Domingos Silva, a sul com Her-
mínio Carromeu, a nascente com Filipe Silva e a poente com Rua José Mestre, sito em Algeruz, freguesia e
concelho de Palmela.
Que, o referido prédio é a destacar do PRÉDIO RÚSTICO, com área total de sete mil cento e oitenta e sete vírgula
cinquenta metros quadrados, composto de terras de semeadura e árvores de fruto, a confrontar a norte com Domin-
gos da Silva Loureiro, a sul com Hermínio Carromeu. A nascente com Rua do Caçarino e a poente com Rua José
Mestre, sito em Algeruz, freguesia e concelho de Palmela, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela
sob o número QUINZE MIL SEISCENTOS E SEIS, da dita freguesia, inscrito na matriz predial rústica sob parte do
artigo 148, da secção O, da freguesia de Palmela, (que proveio do artigo 36, da mesma secção e freguesia), de
onde o prédio justificado será desanexado.
Que o prédio ora justificado, juntamente com a parte restante e com o prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Palmela sob o número seis mil, quinhentos e oitenta e quatro, da freguesia de Palmela, formavam um
único prédio pertencente a Domingos Agostinho Loureiro e mulher Maria Lúcia da Silva, bisavós maternos da jus-
tificante.
Que os referidos Domingos Agostinho Loureiro e mulher Maria Lúcia da Silva, por volta do ano de mil, novecentos
e sessenta e oito dividiram e demarcaram o prédio acima descrito em quatro novos prédios, tendo doado cada um
dos prédios resultantes da divisão a seus quatro filhos, sendo um deles, Filipe da Silva Loureiro, avô materno da
declarante.
Que desde a referida data que os referidos filhos entraram na posse dos prédios que lhes foram adjudicados na
referida doação.
Que ao referido Filipe da Silva Loureiro foi adjudicado um prédio com área total de sete mil, cento e oitenta e sete
metros quadrados, que este, ainda no ano de mil, novecentos e sessenta e nove verbalmente dividiu em dois novos
e distintos. Que um dos prédios objecto da referida divisão reservou para si, tendo doado ou outro prédio, nesse
mesmo ano a sua única filha Maria da Conceição Pinela Loureiro Rita, que desde logo entrou na posse efectiva do
mesmo.
No decurso do ano de dois mil e oito a referida Maria da Conceição Pinela Loureiro Rita, doou, também verbalmente
a sua filha, a declarante, o prédio que lhe havia sido doado por seu pai.
Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente e de forma
ininterrupta, já adquiriu o referido prédio, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição,
para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME.
Setúbal, aos vinte e quatro de Agosto de dois mil e dezassete.

A Notária
Sandra Morais Teles Bolhão

Registado sob o nº 206

PUBLICIDADE

Há muitas crianças no mundo que estão sem fa-
mília e que não têm comida nem dinheiro. No

dia-a-dia há ainda crianças pobres que vêm de ou-
tros países que estão em guerra. Nesses países há
crianças que têm armas na mão e pessoas que
dizem a essas crianças “mata”. E elas são obrigadas
a matar.

Eu sinto-me muito triste. E acho que outros me-
ninos também sentem o mesmo. Todas as pessoas
que ouvem isto ficam com o coração partido e
muito triste.

Eu penso que para melhorar o mundo não devia
haver guerra. Há meninos que perdem a família por
causa da guerra.

As guerras nos vários países acontecem, porque
muitas pessoas não se entendem e não estão felizes
com a sua vida. Nestes países os adultos sofrem,
mas quem mais sofre são as crianças que com esta
idade têm que pegar em armas, o que só prejudica

a sua vida. 
Nós podíamos ajudar essas crianças a terem uma

vida melhor, mais protegida e mais saudável e essas
crianças iam ficar muito felizes com o nosso ato de
ajuda e nós também ficaríamos muito orgulhosos.
Quem pensa que este problema não é importante,
está muito enganado, porque elas são as crianças
mais corajosas e fortes do mundo para irem para
estas guerras que não as vão ajudar nada no futuro.
Pensem nisto e nunca façam o mesmo com as
crianças da vossa família. Tratem bem as crianças,
protejam-nas e dêem-lhes carinho. Só assim elas
poderão ser felizes.

Texto de Matilde Fernandes (3º ano) 
e Angélica Macedo (4º ano) 

Desenho de Francisco Ribeiro (4º ano)
E.B. Batudes

aass  CCrriiaannççaass  PPooBBrreess  nnoo  mmuunnddoo!!

Palmelense Futebol Clube 

mmuunniiCCííPPiioo  ddáá  PPaarreeCCeerr  PPoossiittiivvoo
aa  eessttaattuuttoo  ddee  uuttiilliiddaaddee  PPúúBBlliiCCaa
A Câmara Municipal de Palmela deu parecer positivo ao pedido do Palme-
lense Futebol Clube, com vista à obtenção do Estatuto de Utilidade Pública.
Aquele que é o clube desportivo mais antigo do concelho e um dos mais an-
tigos do distrito, mantém actividade regular e contou, na época desportiva
2016/2017, com cerca de 250 atletas, integrados em doze equipas, das quais
dez nas competições da Associação de Futebol de Setúbal. Na mesma época,
as equipas de seniores e de iniciados A subiram à primeira Divisão Distrital.
O Campo Atlético Cornélio Palma, inaugurado em 1948, tem sido alvo de
requalificação, com a colocação de um relvado sintético no campo de futebol
de 11 e com as atuais obras de construção de um campo de futebol de 7, tam-
bém sintético, e respectivas instalações de apoio. Este campo de futebol de
7 virá permitir o desejado aumento do número de atletas de formação para
cerca de três centenas e o retomar do futebol feminino, perspectivando-se a
constituição de uma equipa de sub-19 e de uma equipa sénior. Este parecer
foi aprovado por unanimidade pelo executivo municipal. 

Interrogado pelo Ps o presidente respondeu

rroottuunnddaa  ddaa  vvoollttaa  ddaa  PPeeddrraa  nnããoo  vvaaii
eessttaarr  PPrroonnttaa  nnaa  FFeessttaa  ddaass  vviinnddiimmaass  
Interrogado pela vereadora do PS, Maria Justino, sobre o avanço das obras
naquela que é conhecida como a “nova” rotunda da Volta da Pedra, e se esta
estaria concluída antes de começar a Festa das Vindimas o presidente Álvaro
Amaro foi peremptório: “Não creio que isso venha a acontecer”. O edil re-
cordou que aquela obra na EN 252 faz parte do contrato de urbanização com
o município tendo em vista a obrigar a unidade comercial que se instalou no
local, a realizar as obras. Explica que o projecto foi aprovado pelas Infraes-
truturas de Portugal, porque aquela é uma Estrada Nacional. Todavia as obras
foram sendo atrasadas, “também devido a um litígio com um particular. Es-
timávamos que o trânsito fluísse com normalidade até ao final do mês de
Agosto”. Essa era a expectativa “ admite mas “não creio que isso venha a
acontecer”, conclui. Em todo o caso, Álvaro Amaro revela que no âmbito de
preparação do plano de segurança da Festa das Vindimas as questões do trân-
sito naquele troço também estão a ser equacionadas. “Se houver necessidade
de policiamento e gestão do trânsito de forma diferente as forças de segu-
rança assim o vão fazer”, adiante.

Trabalhadores da VW Autoeuropa mantem finca-pé

ggrreevvee  eessttaa  qquuaarrttaa--FFeeiirraa

Insatisfeitos com a obrigatoriedade
de trabalhar aos sábados durante
dois anos, fora os domingos e os fe-

riados, os trabalhadores da VW Au-
toeuropa vão estar em greve esta
quarta-feira, dia 30 de Agosto. O Sin-
dicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Ambiente
do Sul admite que se a empresa não al-
terar a sua posição poderá ser marcada

uma outra reunião de trabalhadores
para “discutir outras formas de luta se
for necessário”. O sindicato não acre-
dita que questões laborais transfiram a
produção do novo modelo T-Roc para
outro local. No final de Julho, a Comis-
são de Trabalhadores da VW Autoeu-
ropa decidiu convocar uma greve a
todos turnos para 30 de agosto, depois
de a empresa ter anunciado que era pre-

ciso adoptar novos horários para asse-
gurar a produção de 200 mil unidades
do novo modelo T-Roc. A situação
levou a empresa a decidir a abertura de
um sexto dia de produção e a contrata-
ção de cerca de 2 mil colaboradores,
dos quais 750 são para implementar um
sexto dia semanal de operação.

TT--RROOCC  oo  nnoovvoo  ccaarrrroo  ddaa  VVWW  ffaabbrriiccaaddoo  nnaa  AAuuttooeeuurrooppaa
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CaRnEIRO 21/3 a 20/4
Carta Dominante: a Justiça: lei.
amor: Estará mais reservado, esta semana. O seu estado de espírito parece não estar em forma e por isso a ansiedade e possessividade
irá complicar a sua vida sentimental. Tente estabilizar as suas energias, pois tende a bloquear-se em pensamentos negativos. Termina

a semana com uma mudança de atitude.
Profissional: Todos os trabalhos irão decorrer de forma tranquila e favorável. Tudo o que se complicar terá fácil resolução. Financeiramente seja
mais regrado.
Saúde: Noites mal dormidas.

TOuRO 21/4 a 20/5
Carta Dominante: O Dependurado: apatia.
amor: Sente-se entre a espada e a parede. Precisa de encontrar respostas e por isso tende a isolar-se, para evitar complicações e discussões.
A semana será difícil no que diz respeito à sua estabilidade emocional. Por isso faça as mudanças necessárias para que se sinta melhor.

Profissional: Um projecto precisa de ser repensado. há aspectos fundamentais que ainda não estão trabalhados. Financeiramente está equilibrado.
Saúde: Dores nos pés.

GéMEOS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: O Mago: habilidade.
amor: Está protegido embora passe por uma fase difícil de lidar. Perante alguns factos poderá desorientar-se e fazer com que a sua
vida amorosa, entre num período de paragem e monotonia. Aproveite para fazer mudanças em casa ou de casa.

Profissional: Será apresentada uma nova proposta. As decisões estão na sua mão, por isso o caminho a seguir será aquele que realmente o faz
sentir feliz e realizado. Financeiramente terá despesas inesperadas.
Saúde: Insónias.

CaRanGuEJO 21/6 a 22/7
Carta Dominante: O Louco: inconstância.
amor: A sua vida continua baralhada, fazendo com que viva lutas interiores profundas. No entanto, irá tentar clarificar alguns anseios,
com força e garra, mas ainda assim termina a semana sem conseguir controlar as suas emoções.

Profissional: Estão propostas à sua espera e novos acordos. Seja cauteloso e proteja os seus direitos. Financeiramente terá pequenas entradas.
Saúde: Faça exames de rotina.

LEãO 23/7 a 22/8
Carta Dominante: a Temperança: tranquilidade.
amor: Anda indeciso e apaixonado. A sua vida tende a não tomar um rumo e sentirá necessidade de lhe dar a direcção que deseja. A
sua tendência será a de tomar decisões impulsivas, quase que inconscientes. No entanto, termina a semana com boas notícias que aju-

darão a ultrapassar este período menos agradável.
Profissional: Seja cauteloso. Nem toda a gente que lhe pede ajuda, terá boas intenções consigo. Seja astuto e defenda-se. Financeiramente poderá
fazer pagamentos pendentes.
Saúde: Dores na anca e bacia.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: a Temperança: apaziguamento.
amor: há sentimentos e estados a ser definidos e por isso conseguirá renovar laços, tendo dias de felicidade. A semana poderá deses-
tabilizar aquando exigências da sua parte ou em “medições de forças” levando a desentendimentos. Terá capacidade de harmonizar

estas energias, estabilizando o seu Eu.
Profissional: Conte com dificuldades. O esforço da sua parte, para conquistar o que deseja, será acrescido. Nada será facilitado, mas no final a
vitória é sua. Financeiramente um processo tende a chegar ao fim.
Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a Justiça: equidade.
amor: Está favorecido no amor, de coração aberto e em pleno. No entanto, a estabilidade poderá ser quebrada com picardias. Irá pro-
vocar e sofrerá com respostas que não quer, nem espera ouvir. Os sentimentos de injustiça e mágoa irão fazer com que esta semana

finde de forma menos auspiciosa.
Profissional: Seja cauteloso. há quem se aproveite de si, sem recompensas. Esta semana apenas terá de pensar mais em si. Financeiramente está
estável.
Saúde: Sujeito a alergias.

ESCORPIãO 23/10 a 21/11
Carta Dominante: O Eremita: procura.
amor: O seu coração terá muito amor para dar e receber. Está aberto a relacionamentos e surgirão ao seu redor novos interesses amo-
rosos. Tende a contrair-se, pois preserverá a sua vida intima, mantendo segredos. Termina a semana de forma feliz e com muita energia

positiva no ar.
Profissional: Tende a críticas e mesquinhices. Não dê ouvidos aos demais e evite responder. Cuidado! Financeiramente terá lutas para receber.
Saúde: Recuperações rápidas.

SaGITÁRIO 22/11 a 21/12
Carta Dominante: a Justiça: consonância.
amor: Terá necessidade de se afastar e colocar-se “de fora” para entender o que precisa. A meio da semana irá mostrar a sua posição
perante uma situação, que aparentemente parece resultar, mas consequentemente lhe dará alguns dissabores.

Profissional: Conte com discórdias. Terá de mostrar mais a sua garra e enfrentar com determinação que a si se opuser. No final irá vencer. Finan-
ceiramente terá oscilações.
Saúde: Descontrolos emocionais.

CaPRICóRnIO 22/12 a 21/1
Carta Dominante: a Torre: manifestação.
amor: A sua vida parece não andar para a frente e por isso andará mais nervoso e “implicativo” com quem o rodeia. Precisa de estabilizar a
sua energia e definir regras na sua vida. Com determinação irá dar inicio a um processo de mudança do seu Eu, necessária há já algum tempo.

Profissional: Terá parcerias e todo o trabalho deve de ser partilhado. Está protegido e tudo correrá pelo melhor. Financeiramente terá mais gastos
do que habitual.
Saúde: Dores na zona lombar.

aquÁRIO 22/1 a 19/2
Carta Dominante: O Imperador: orientação.
amor: Irá preservar o seu espaço, limitando-se nos seus pensamentos, nem sempre favoráveis à sua estabilidade emocional. Tende a
impor a sua posição e presença, o que trará discussões. Terá dificuldade em “digerir” palavras e atitudes.  

Profissional: Conte com projectos novos. Novos parceiros e propostas chegarão até si. Financeiramente terá instabilidade.
Saúde: Dores de garganta.

PEIxES 20/2 a 20/3
Carta Dominante: a Temperança: calma.
amor: Tem de pensar mais em si e nas suas prioridades. Está numa fase em que precisa de pensar e avaliar a sua vida amorosa. A
semana terá desenvolvimentos favoráveis, pois adoptará uma postura confiante. Termina a semana feliz, mas ainda com algumas in-

constâncias.
Profissional: há decisões a serem tomadas. Os caminhos parecem abrir-se à sua frente. Financeiramente conte com limitações.
Saúde: Dores nos joelhos.
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Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes
Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO
O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO Semana de 5 a 11 de Setembro 

ppooeemmAA

Poeta sonhador, que olhas o Mundo

Tão à tua maneira o sentes

Com esse teu olhar crítico e profundo

Consegues enxergá-lo tão intimamente!…

És misterioso, de tanta introspecção,

Redescobres tudo em suas minúcias

Nesse teu mundo de muita ilusão,

Desvendas angústias, alegrias e astúcias…

É difícil a tua decifração,

Cavalgas pelas frases e palavras,

Sintetizas em tua exaltação

Aprofundas, como arado com que lavras…

Tentas passar a tua mensagem

Como necessidade que tens de pão,

De raspão ou em forte aragem

Qual vento, levantando a folhagem do chão…

Poeta, tanta força te impele,

Explanas tanto de ti, profundo

Como o que sentes à flor da pele

Nessa tua visão de olhar o Mundo…

Lúcia Pereira

sseerr  ppooeettAA

2 5 de Setembro 2017informAção gerAl

As crianças são indefesas, são frágeis e curiosas. Porque é que não nos deixam
estar livres e ter uma boa família? Para termos tudo o que precisamos, viajarmos em
segurança, ter comer, ter amigos e felicidade, amor e carinho. Ainda bem que existe
a UNICEF para ajudar as crianças que precisam de ajuda, por exemplo para não
serem crianças soldado.

Gostava que todos os países tivessem direitos! Que deixasse de existir crianças
soldado, que as pessoas tivessem emprego e tivessem dinheiro para comprar comida,

que todas as pessoas tives-
sem roupa, que o ambiente
não fosse mau, que paras-
sem de lutar e que todos ti-
vessem cuidados médicos. 

Existem países que que-
rem ser maus, não gostam
das opiniões dos outros,
pensam que aquilo tudo é
deles.

Precisamos de direitos
para todos se respeitarem
uns aos outros, para conhe-
cermos pessoas novas, para
sermos amigos uns dos ou-
tros, para sermos felizes.

Apeteceu-me escrever
isto porque gosto de parti-
lhar as minhas opiniões
com os outros para termos
vida e amizade.

Eu quero que o mundo
não acabe e para isso pre-
cisamos de ajuda de todas
as pessoas do mundo!

Matilde Oliveira
4º ano da EB Águas

de Moura

tteemmooss  ddee  ssAAllVVAArr  oo  mmuunnddoo  ee  AAss  ccrriiAAnnççAAss!!

GATEM – Espelho Mágico 

‘‘oo  pprriinncciippeeZZiinnhhoo’’  VVoollttAA
AAoo  cciinnee  tteeAAttrroo  ss..  jjooããoo
Apedido de muitas famílias, o

super premiado musical da
GATEM - Espelho Mágico,

“O PRINCIPEZINHO” regressa ao
Cine Teatro S. João., no dia 10 de Se-
tembro, domingo, pelas 16h30. Melhor
Espectáculo Internacional - Unir | Es-
cenamateur | Madrid “O PRINCIPEZI-
NHO”, tem a adaptação Literária e
Encenação de Miguel Assis, Músicas
de António Carlos Coimbra, Poemas de
Luís Filipe Estrela e Cenário e Figuri-
nos de Céu Campos.. O presente espec-

táculo está inserido numa digressão na-
cional das peças ‘O Principezinho’, ‘O
Quebra Nozes’, ‘A Feiticeira de Oz’ e
‘Era uma vez… que era uma vez!´, a
ocorrer ao longo do país, até ao final do
corrente ano de 2017. Esta é uma his-
tória sobre um pequeno príncipe de ca-
belo loiro e casaco azul que resolve
deixar o seu planeta, B612, em busca
do segredo para viver feliz com a sua
flor…Pelo caminho procura ajuda nos
habitantes de outros planetas, mas é na
terra que encontra o verdadeiro sentido

para a palavra amizade e descobre que
afinal, o mais importante é aquilo que
se vê com os olhos da alma, ou seja, o
coração…

A Gatem - Espelho Mágico produz
espectáculos de teatro musicado com
grande preocupação poética, tendo co -
mo objectivo alcançar e cativar, através
da magia do ‘faz de conta’, toda a fa-
mília e, muito especialmente, todos os
adultos que se tornaram "gente cres-
cida", sem esquecer a criança que
foram.

5 setembro 2017

voltar ao indíce
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CARneIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Louco: inconstância.
Amor: Sentirá algum desconforto numa relação, pois o seu coração está dividido. Mantenha em segredo este sentimento.

Terá tendência a uma relação escondida. Termina a semana muito pensativo.
Profissional: Irá deparar-se com dificuldades que exigirão maior esforço da sua parte. Financeiramente terá recebimentos avolumados.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: o eremita: reflexão.
Amor: Estará em mudança de vida e quererá estar só. Deverá terminar com assuntos do passado e dar a oportunidade de de-

senvolver uma relação com alguém especial, que entrou na sua vida.
Profissional: Surgirá uma nova situação, que poderá tornar-se problemática. Não se precipite nas suas decisões. Financeiramente conte
com gastos supérfluos.
Saúde: Beba mais água.

GéMeoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Papisa: misticismo.
Amor: Terá desilusões e terá surpresas desagradáveis. No entanto, o Universo fará das suas e irá aproximar de si uma amizade
especial. Prepare-se para desenvolver uma relação não assumida.

Profissional: Poderá mudar de sector ou função. Financeiramente está estagnado.
Saúde: Sujeito a cortes.

CARAnGuejo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o julgamento: renascimento.
Amor: Quererá o desenvolvimento de uma relação. Está certo dos seus sentimentos, mas pouco ou nada vê para que haja fu-
turo. Irá sentir-se perdido, insatisfeito. Irá tentar entender o porquê de várias situações e termina a semana com radicalismos.

Profissional: Cuidado com quem o rodeia. Poderão prejudicar o seu trabalho. Financeiramente poderá ter uma perda.
Saúde: Especial cuidado com os pés.

Leão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
Amor: Um relacionamento estará sensibilizado. Sente-se muito instável e terá dificuldade em desenvolver uma relação. Li-
berte-se de prisões e pensamentos negativos.

Profissional: Uma proposta irá deixá-lo muito feliz. Estão protegidas ligações ao estrangeiro. Financeiramente conte com pagamentos
de dividas do passado.
Saúde: Sujeito a cansaço extremo.

VIRGeM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A estrela: protecção.
Amor: Poderá ter desentendimentos ao longo da semana, devido ao seu feitio e autoritarismo. Controle-se mais. Termina a
semana muito positiva.

Profissional: Dará vida a novos projectos. Está na hora de mudanças positivas. Financeiramente conte com movimentos.
Saúde: Cuide da sua coluna.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A estrela: esperança.
Amor: Conte com discussões e dissabores numa relação. Uma situação inesperada irá abalar uma relação. Deve partilhar a

sua angustia e conseguirá um entendimento e estabilidade com a cara metade.
Profissional: Terá muitas tarefas a desempenhar. Concentre-se. Financeiramente faça face a despesas antigas.
Saúde: Sujeito a stress.

eSCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Lua: premonições.
Amor: Uma relação poderá desenvolver-se demasiado prazerosa. Prepare-se para não assumir relacionamentos e manter
algum secretismo numa união.

Profissional: Tire a semana para descansar. Financeiramente acerte contas com quem o ajudou.
Saúde: Sujeito a recuperações difíceis.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A estrela: orientação.
Amor: Estará vulnerável a novos relacionamentos. Conte com lutas apaixonadas que trarão alguns momentos de tristeza.
Termina a semana com indecisões e muitas duvidas dentro de si.

Profissional: Esteja atento aos sinais do Universo. Não deixe escapar oportunidades. Se aparecer agarre-as de imediato. Financeiramente
terá ganhos ao dobro.
Saúde: Um estado poderá agravar-se.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Carro: superação.
Amor: Uma relação está a deixá-lo desiludido. Estará a dar mais de si, mas a não conseguir alcançar os seus objectivos. Os

nervos poderão trazer-lhe discussões e cada vez mais dificultarão a aproximação da cara metade.
Profissional: Está estável e despreocupante. Financeiramente terá lentidão em recebimentos.
Saúde: Controle os níveis de colesterol.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o julgamento: emancipação.
Amor: Está em fase de mudança e alguém poderá despertar o seu interesse. Evite ilusões e não avance numa relação sem ter
os pés bem assentes em terra. Deve esclarecer as suas duvidas.

Profissional: Sentirá desmotivação e desinteresse. Será apenas uma fase. No entanto, não corre perigo. Financeiramente está sujeito a
demoras.
Saúde: Cuidado com resfriados.

PeIxeS 20/2 A 20/3
Carta Dominante: A Temperança: apaziguamento.
Amor: Inicia bem a semana, mas ao longo dos dias poderá notar alguma monotonia e com tendência a se sentir só.

Profissional: Terá lutas e dificuldades, mas que serão superadas. Financeiramente conte com ajudas.
Saúde: Instabilidade emocional.
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HORÓSCOPO Semana de 19 a 25 de Setembro PPooeemmaa

Cruzei o Tejo.

Olhei o céu e o rio

Que se fundiam…

Barquitos pontuavam

As águas

Naquela manhã

De muita luz

E de regatas no Tejo.

É poema emoldurado

Este rio e céu

Entre céu e rio ornados.

E o casario de fronte

A banhar-se

Nos reflexos de águas mansas

Do Tejo

E a luz invade

Perpassa cada quadrícula

De telhados avermelhados

Qual pintura a óleo

Passam as horas.

Vem a tarde

E de luz se vestem as ruas

Cores de oiro

E alaranjadas

Ao pôr-do-sol.

E a luz tudo irradia

E a sua grandiosidade contagia

Lisboa tem magia…

Lúcia Pereira

CCiiddaaddee  lluuzz

O museu da música mecânica, é um museu com mais de 600 instrumentos
de música mecânica, colecionados pelo senhor Luís Cangueiro. Juntou caixas
de música durante 30 anos e doou a sua coleção ao museu. É o único que existe
em Portugal e fica no Vale da Vila, no concelho de Palmela.

No Dia dos Museus fizeram lá uma grande festa! Foi num sábado e estava
muita gente. Atuaram os Bardoada, o Rancho do Forninho, dança pelos 50+ e
muitas outras atividades. 

As crianças podiam andar a cavalo, fazer experiências, como por exemplo
um músico saltitão ou lançar papagaios.  

Para nós o Museu Da Música Mecânica é aprender, saber tocar instrumentos
e descobrir coisas novas, novos sons maravilhosos. Para todos, espero que seja
a mesma maravilha, para vocês crianças, adultos e idosos. Espero que gostem
do artigo que foi criado para quem não sabe onde é o museu.  

Este museu é tão importante para nós! As crianças não precisam de ficar em
casa. Podem vir brincar e conhecer coisas novas. Estamos orgulhosas porque
este museu está onde vivemos e parece que é o primeiro em Portugal. 

Ana Afonso Brinca e Ana Margarida Albuquerque 
4º ano -EB Lagoa da Palha 

oo  mmuusseeuu  ddaa  mmúússiiCCaa
mmeeCCâânniiCCaa  éé  nnaa  nnoossssaa  tteerrrraa!!

Estás incrivelmente longe e ao mesmo tempo perto.
E aí reside a dificuldade, a minha, de lidar com isso.
Estás longe com em algumas situações estiveste, mas sem-
pre te perdoei isso.
Afinal amava-te, amo-te e amar-te-ei.
Estás infinitamente longe para eu te puder tocar com o meu
toque, mas incrivelmente perto para sentir a tua presença.
Afinal estiveste, estás e estarás.
Estás incrivelmente longe para me puderes dar um abraço,
um beijo, um carinho ou simplesmente um sorriso, mas in-

finitamente perto para me dares um beijo através da brisa
do vento, um abraço através dos raios de sol que me aque-
cem.
Afinal foste amor, és amor e serás amor.
Mas do longe se faz perto e do perto se faz longe, depen-
dendo da vontade.
Por isso estamos perto e longe, mas muito mais perto do
que longe.

Ana Borges

CCrróónniiCCaass    ddoo  ddeellffiimm

eessttaammooss  PPeerrttoo  ee  lloonnggee
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Na linguagem comum, quando uma
desgraça se abate injustificadamente
sobre alguém, é habitual utilizar-se a ex-
pressão “azar dos Távoras!”. Quer isto
dizer que a memória popular guarda a tra-
gédia que, no período pombalino, vitimou
uma das mais poderosas e ricas famílias
da aristocracia portuguesa, a dos marque-
ses de Távora

Tal expressão deve por estes dias andar
na boca de Pedro Passos Coelho. Quis
Pedro Passos Coelho continuar a alvitrar
a tragédia para o nosso país, descurando
os indicadores que iam dando conta de
uma melhoria significativa na vida dos
portugueses. Tal qual São Pedro enraive-
cido, quis à força que a tempestade por
estes lados se mantivesse para que dessa
forma conseguir capitalizar o trabalho de
4 anos e enfraquecer a “Gerigonça” que
segundo ele iria colocar em risco o es-
forço tremendo que todos fizemos ado-
tando políticas económicas permissivas.
Não quis ver mais além, preferindo ficar
agarrado à profecia da desgraça que esta
geringonça nos traria. Quando poderia ter
capitalizado o esforço que os portugueses
fizeram durante 4 anos, diga-se necessá-

rio, esforço esse que foi imposto por po-
liticas económicas restritivas e, em abono
da verdade, em certa medida, bem co-
mandadas por Pedro Passos Coelho.
Porém, interpretou mal o novo panorama
politico iniciado pela “Gerigonça”, ao
acreditar que esta acabaria por se destruir.
Esqueceu ainda que os portugueses já
estão cansados de ouvir falar em cons-
trangimento orçamental, aumento de im-
postos, redução salarial, corte nas pensões
e todas os outros males que tanto nos afli-
giram. Ignorou os indicadores nacionais
e internacionais que iam dando conta de
uma melhoria significativa na vida dos
portugueses sem perceber que também
ele teria que mudar o discurso.

Não percebeu que o discurso da tragédia
em nada beneficiaria a sua estratégia poli-
tica. Para piorar o cenário descurou com-
pletamente o panorama autárquico, com
escolhas que se vieram a revelar erradas,
com o exemplo mais gritante do município
de Lisboa. Teve o PSD, com Pedro Passos
Coelho, um dos resultados mais fracos da
sua história politica. Azar dos Távoras!

eduardo Ferro 
Advogado

17 de Outubro 2017informação geral Jornal do Pinhal Novo2

CaRneIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: a Torre: manifestação.
amor: Uma relação necessita de ser avaliada. Será uma semana apática, com dissabores e surpresas inesperadas. Muitas
duvidas irão pairar no ar e prepare-se para sofrer desilusões.

Profissional: Terá conflitos e muitas dificuldades para conseguir alcançar objectivos. Financeiramente está positivo, pois tem ganhos extra.
Saúde: Sujeito a acidentes. Previna-se.

TouRo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: a Lua: premonições.
amor: Poderá entrar num jogo de sedução. Conseguirá alcançar objectivos e até manter secretismo numa relação. Prepare-

-se para viver lutas apaixona-se e a sentir-se confuso e dividido.
Profissional: Irá iniciar uma mudança. Aproveite esta semana para começar uma nova fase laboral. Financeiramente conte com dificul-
dades nos recebimentos.
Saúde: Faça uma alimentação saudável.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
amor: Estará demasiado exigente com as suas escolhas e decisões. Deve preparar terreno, pois esta semana terá muitas lutas
interiores e afastamentos. Cuidado, porque termina com uma discussão que poderá mudar certos aspectos na sua vida.

Profissional: Inicie uma nova actividade. Será fundamental para ajudar a esquecer problemas. Financeiramente terá pequenas entradas
de dinheiro.
Saúde: Noites mal dormidas.

CaRanGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
amor: Sente vontade de se refugiar no seu espaço, focado nos seus pensamentos. Está na hora de fazer uma análise à sua vida con-
jugal e fazer as suas escolhas. No final da semana estará certo do que pretende e com facilidade em expor os seus sentimentos.

Profissional: Poderá fazer viagens de trabalho, ao estrangeiro. Deve investir num projecto próprio. Financeiramente está estagnado.
Saúde: Sujeito a alergias, em especial com rinite alérgica.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: o julgamento: protecção.
amor: Apesar da sua vida sentimental não correr riscos, saiba que terá uma semana complicada. Tudo dependerá de si e
andará mais sensível. Por esse motivo, todas as noticias que o apanhem de surpresa irão deixá-lo em baixo e pensativo.

Afaste-se de pensamentos negativos.
Profissional: Poderá manipular situações para atingir objectivos. Financeiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Sujeito a stress.

VIRGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: o Dependurado: apatia.
amor: Semana em que irá complicar tudo. Estará demasiado autoritário e a sentir-se preso a uma relação. Deve libertar-se

de amarras e seguir as suas orientações interiores. Terá vontade de deitar tudo a perder e uma relação tende a esgotá-lo. Termina a semana
em clarificações sentimentais.
Profissional: Estará calmo e conseguirá tranquilamente chegar onde pretende. Financeiramente faça uma gestão detalhada.
Saúde: Cuide da sua coluna. Deverá corrigir a postura.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: o Dependurado: paradoxal.
amor: Uma relação irá evoluir e ate poderá ter acontecimentos inesperados e bastante prazerosos. Poderá encontrar alguém
que o preencha e o deixe dividido. Deve acalmar os ânimos e actuar com consciência.

Profissional: Poderão aproveitar-se do seu trabalho, por isso esteja atento. Financeiramente está com instabilidade.
Saúde: Deverá fazer exames de rotina. Em especial electrocardiograma.

ESCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: a justiça: equidade.
amor: Estará muito instável, confuso e a viver lutas interiores e apaixonadas. Será uma semana difícil, pois tende a estar
vulnerável a relacionamentos coloridos. A necessidade de carinho, fará com que se sinta só. Uma relação poderá ter uma

evolução, mas será momentânea, pois tende a afastamentos e estagnação.
Profissional: Deve averiguar situações e não se deixar levar por conversas menos agradáveis. Faça as suas tarefas e desligue-se de me-
xericos. Financeiramente poderá fazer face a dividas.
Saúde: Especial cuidado em órgãos duplos.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: o Papa: protecção.
amor: Liberte-se de assuntos do passado. Estará demasiado preso e isso faz com que a sua vida sentimental não evolua.
Sabe o que quer e está determinado e teimoso perante as suas convicções. Não conte com novidades, neste sector.

Profissional: Deve partilhar as suas ajudas com outros. Estão protegidos trabalhos em equipa. Financeiramente está sujeito a uma
despesa extra.
Saúde: Cuide da sua visão.

CaPRICóRnIo 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o Dependurado: misticismo.
amor: Inicia a semana demasiado frio no amor, mas sofrerá uma mudança repentina e com muita protecção. Vai expor os

seus sentimentos e a sua vida sentimental irá progredir. No entanto, cuidado com noticias menos agradáveis que o deixem desanimado.
Profissional: Estará sem novidades e isso poderá deitá-lo um pouco a baixo. No entanto, não será uma boa semana para procurar evo-
luções laborais. Deixe-se ficar onde está e como está. Financeiramente está estagnado.
Saúde: Controle problemas respiratórios, nomeadamente com derivação alérgica.

aquáRIo 22/1 a 19/2
Carta Dominante: o Dependurado: readaptação.
amor: Semana com complicações, estará instável e sem vontade de namorar. A meio da semana poderá ter uma boa noticia
e até sofrer uma mudança que lhe dê algum prazer numa relação.

Profissional: Poderá sentir-se limitado. Quer fazer mais do que pode. Calma, estabeleça regras e prioridades. Financeiramente conte
com desonestidades. Acautele-se!
Saúde: Especial cuidado com a anca e a bacia.

PeIxeS 20/2 a 20/3
Carta Dominante: o Mundo: totalidade.
amor: Deve deixar a timidez de lado. Conte com novidades a meio da semana e por isso, abandone incertezas, inseguranças

e pensamentos negativos. Poderá ver uma relação evoluir calmamente e com discernimento
Profissional: Todos os seus movimentos estarão a ser avaliados. Dê o melhor de si, pois os Anjos estarão a seu favor. Financeiramente
conte com estabilidade.
Saúde: Conte com complicações nos rins.
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HORÓSCOPO Semana de 10 a 16 de Outubro

PPooeemmaa

E naquela tarde, tardinha
A praia estava morninha
Foi outrora em Setembro
Como eu ainda me lembro!

O mar de ondas encrespadas
De espuma branca, bordadas
Estendia-se, areal fora
Ou recuava, indo embora.

As gaivotas nos sobrevoavam
Vinham, iam e regressavam
Nós olhávamo-las no céu
E o mar, qual rendilhado véu.

Os miúdos pelo riacho
Corriam acima e abaixo
Por entre águas e seixos
Pareciam pequenos peixes.

Presenciámos o sol-pôr
Absorvidos por tanta cor
Juntinhos e embevecidos
Como por bênção protegidos.

Regressámos, anoitecia
Naquele inesquecível dia
Foi outrora em Setembro
Como eu ainda me lembro!...

Lúcia Pereira

lleemmbbrraannççaass
ooPPiinniiããoo

aazzaarr  ddooss  ttáávvoorraass!!

mmaallaallaa
Este livro deu-me emoção e coragem

porque Malala é super lutadora! Conhe-
çam a incrível história de Malala!

Era uma vez uma menina chamada
Malala. Ela sempre lutou pelos direitos
das raparigas estudarem. No Paquistão,
no vale Swat onde ela vivia, só haviam
direitos para os homens e as mulheres
foram proibidas de ir à escola. Malala lu-
tava para que isso acontecesse.

Certo dia Malala, depois da escola, es-
tava no autocarro para ir para casa (ela
tinha 15 anos), tinha acabado de fazer
um exame que tinha corrido bem, ia ale-
gre. No autocarro haviam 20 meninas e
três professoras. No dia 9 de Outubro de
2012. Do nada um homem de barba
grande mandou parar a carrinha e per-
guntou “Quem é a Malala?”. Ninguém
respondeu mas olharam para Malala. Era
a única que levava a cara destapada, o
homem não disse mais nada, pegou na
pistola e disparou três tiros. A 1ª bala
atravessou a cabeça da Malala, a 2ª bala
atingiu a sua melhor amiga porque ela
tombou para o seu colo e a 3ª bala atin-
giu outra rapariga. O atirador fugiu e
Malala perdeu a consciência.

As três meninas alvejadas foram para
o hospital, toda a gente soube e os jorna-
listas encheram o hospital. O pai de Ma-
lala chegou ao hospital e deu-lhe um
beijo e pediu através dos repórteres para
rezarem por Malala. Era muito grave o
estado de Malala, a bala passou muito
perto do seu cérebro, as outras meninas
estavam a recuperar. Não havia condi-
ções para tratar dela em Mingora. Malala
foi para o hospital na cidade de Pesha-
war. O helicóptero passou perto da casa
de Malala e a mãe acenou, tirou o lenço
da cabeça (coisa muito rara numa mu-
lher pastó). Em Peshawar, os médicos
perceberam que Malala estava entre a
vida e a morte. Pensaram em não a ope-
rar para ver se ela recuperava sozinha,

mas infelizmente tiveram
que a operar porque ela pio-
rou. A cirurgia demorou cin-
co horas mas infelizmente
Malala continuou a piorar. 

A notícia correu pelo
mundo. Na altura o secretá-
rio-geral da ONU era o Ban
Ki-moon e o Presidente dos
Estados Unidos da América
era o Barack Obama. 

Os médicos disseram que
era muito difícil Malala re-
cuperar no Paquistão porque
não havia condições. Sem-
pre protegida para mais nin-
guém lhe fazer mal, Malala foi depois
levada para um hospital em Birmingham,
no Reino Unido, a mais de 12 mil Km de
distância da sua casa. Era a primeira vez
que Malala viajava fora do pais, mas ela
não sabia porque estava adormecida.

Por fim acordou no hospital no Reino
Unido, noutro continente, após uma se-
mana de ter sido vítima de um atentado,
não tinha memória. Malala percebia que
mal se conseguia mexer e o lado es-
querdo da cara estava adormecido e não
conseguia falar, só por língua gestual e
por um bloco de notas.

À porta do hospital de Birmingham ha-
viam muitos jornalistas para receberem
informação. Havia também meninos e
meninas à porta do hospital com 8 mil
cartas para Malala. Até a sua atriz prefe-
rida Angelina Jolie e a cantora Beyoncé
mandaram-lhe postais. Madonna dedi-
cou-lhe uma canção. Os pais e os irmãos
de Malala reuniram-se no hospital de Bi-
rmingham, 16 dias depois do atentado
toda a família se voltou a reunir no quarto.
Foi operada durante oito horas e meia.

O presidente do Paquistão visitou a
menina e disse que ela era uma menina
admirável. Em finais de Janeiro de 2013,
três meses e meio após o atentado saiu

do hospital. Mas teve que voltar lá para
ser operada primeiro ao crânio e depois
para ser operada ao ouvido esquerdo
porque perdeu a audição.

Em homenagem à coragem de Malala
a ONU escolheu um dia no calendário
anual, dia 11 de OUTUBRO como o
DIA INTERNACIONAL DA RAPA-
RIGA. Malala lançou um livro. Hoje
Malala continua nesta cidade inglesa e
para “matar” saudades fala pela internet
com a melhor amiga. A melhor amiga
continua na escola de Khushal, no Pa-
quistão, e agora é a melhor do seu ano.

Quando fez 16 anos, Malala discursou
na ONU à frente de 193 países existentes
na Terra. Poucos meses depois, o Parla-
mento Europeu decidiu atribuir-lhe o im-
portante Prémio Sakharov para a liberdade
de pensamento em 2013. A 10 de outubro
de 2014 Malala foi a vencedora do Prémio
Nobel da Paz. Malala prometeu lutar pela
independência das mulheres e pelo direito
de todas as crianças estudarem, sejam ra-
pazes ou raparigas.

Adorei a admirável história de Malala.
Eu decidi escrever este texto porque ele
é sobre uma menina corajosa. Esta his-
tória comove qualquer pessoa!

Beatriz Peralta 

17 outubro 2017
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Projecto continua a crescer 

MMaarr  aattéé  CCáá  aabbrree  rreessttaaUUrraannttee  
Depois de três anos e meio de

sucesso com o espaço Mar Até
Cá - Casa de Chá, Duílio e Vâ -

nia Roque abraçam agora um novo de-
safio ao abrir no próximo dia 5 o res -
taurante.

Com cozinha tradicional portu-
guesa, mas com um “toque especial”
o Mar Até Cá Restaurante prima pelo
requinte e atendimento personali-
zado onde “pretendemos que os nos-
sos clientes se sintam em casa, à
semelhança do que acontece com a
Casa de Chá”, explicam Duílio e
Vânia Roque.

Com capacidade para 50 pessoas o
novo espaço, implementado no mesmo
local que o Mar Até Cá - Casa de Chá,

irá funcionar às quintas-feiras aos jan-
tares e de sexta-feira a domingo aos al-
moços e jantares, e pretende ser um

complemento ao projecto iniciado a 1
de Maio de 2014, em Cajados.

Criar um espaço “onde quem nos vi-
sita se sinta em casa, num ambiente que
consideramos ser acolhedor” é o objec-
tivo dos proprietários do Mar Até Cá -
Restaurante, que desde o início desta
aventura têm apostado na diferença ao
criar a sua imagem registada e produtos
personalizados como é o caso do seu
próprio vinho. 

Serão dois espaços distintos, sem liga-
ção entre eles. Quem continuar a preferir
as tábuas, tostas, cafés com natas e cre-
pes, visita a casa de chá, quem preferir
comida "de prato", visita o restaurante.

Para já fica o convite para conhecer
um espaço que certamente será uma re-
ferência no concelho de Palmela

Casa de Chá

restaurante

ddiirreeiittooss  ppeessssooaaiiss  ddaass  CCrriiaannççaass
Os direitos são obriga-

tórios para todas as
crianças porque se as

crianças não tiverem direitos
são infelizes.

As crianças são pessoas que
precisam de proteção dos pais,
das mães, dos avós, dos profes-
sores, de toda a gente. Mes mo
de todas as pessoas que não são
nada a nós. E que não são da
nossa família. Todos têm que
cuidar dos direitos das crianças.

Devemos ter proteção. Se
houver alguma guerra nós po-
demos ficar magoados, pode-
mos morrer, podemos não ter
oxigénio por causa do fumo do
fogo. Precisamos de proteção
para não sofrermos e para pro-
teger a nossa saúde. E merece-
mos ser felizes!

Também precisamos de des-
cansar porque se não descan-
sarmos, ficamos cansados e à
noite não conseguimos dormir.
O nosso cérebro precisa de
descansar para podermos pen-
sar e trabalhar na escola. E até
para brincar precisamos de
descansar.

E também temos direito à

privacidade. A privacidade é
podermos tomar banho sozi-
nhos sem ser obrigados a to -
mar banho com outras pes -
soas. É poder ir à casa de ba -
nho sem ninguém abrir a porta
e não entrar. Temos direito a
vestir-nos sozinhos. Ninguém
deve mexer nas nossas coisas.

Ninguém é obrigado a brin-
car com pessoas que não quer.
Às vezes não brincamos com
essa pessoa porque bateu-nos.
E isso põe-nos tristes. Ninguém
nos deve bater.

Quando nos dizem que não
querem brincar connosco, nós
temos que respeitar. Podemos
perguntar depois, mais tarde.
Talvez já queira brincar.

E agora vamos contar o que
fizemos na escola para não
haver problemas sobre a casa
de banho. Discutimos em as-
sembleia e fizemos um novo
projeto de meter sinais que
dizem quando alguém pode
entrar ou não. E foi uma boa
ideia, não acham? 

Margarida neves
e Luna nunes - 3º ano -EB 

Lagoa da Palha

3 outubro 2017

voltar ao indíce
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CaRneIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
amor: Poderá terminar uma relação. Em conversa irá saber de algo que o deixe muito nervoso. Seja firme e determinado
nas suas atitudes. Dificilmente voltará com a sua palavra atrás. Prepare-se para mudar o rumo à sua vida.

Profissional: Acautele-se com propostas enganosas. Financeiramente terá entradas pequenas.
Saúde: Especial cuidado com os pés.

TouRo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: a Morte: mudança.
amor: Faça uma análise à sua vida sentimental. Poderá sair com amigos e conhecer alguém especial. Sentirá lutas inte-

riores e terá problemas em entregar-se de corpo e alma a uma nova relação.
Profissional: Inicie projectos próprios. Está numa fase em que ganha autonomia para gerir trabalhos. Financeiramente terá dificul-
dades e lentidão nos recebimentos.
Saúde: Sujeito a insónias.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: a Força: audácia.
amor: Uma relação estará fria e sem emoções. Cabe a si decidir que rumo dar. A verdade é que mesmo lutando, terá di-
ficuldades em chegar ao coração da pessoa amada. Termina a semana, cansado e desiludido.

Profissional: Terá muitas tarefas e por isso organize a sua agenda da melhor forma. Financeiramente conte com ganhos extra.
Saúde: Cuide da sua visão. Vá ao oftalmologista.

CaRanGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Carro: evolução.
amor: Termine com um passado. Está numa fase de mudanças e necessidade de encontrar a calma na sua vida. Irá sen-
tir-se bem consigo próprio mesmo que limitado no seu espaço e tempo.

Profissional: Poderá ter deslocações nacionais e todos os seus trabalhos serão bem sucedidos. Financeiramente está estável.
Saúde: Instabilidade emocional.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: o Sol: difusão.
amor: Pense bem sobre a sua vida sentimental. Se não se sente bem, o melhor será afirmar-se! Conseguirá encontrar al-
guma felicidade momentânea. Será uma semana difícil pois tende a desorientações e com necessidade de definições.

Profissional: Faça parcerias. O seu trabalho tem de ser partilhado. Financeiramente terá gastos supérfluos.
Saúde: Dores ósseas.

VIRGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: o Mundo: totalidade.
amor: Irá dar mais de si a uma relação. Entenda se é mesmo esta relação que quer para si. Deve clarificar no seu Eu os
seus sentimentos. A meio da semana poderá desenvolver-se uma discussão acesa, que o deixará vulnerável.

Profissional: Poderá expandir os seus projectos. Oportunidades não irão faltar e por isso aproveite esta benesse do Universo. Fi-
nanceiramente conte com estagnação.
Saúde: Previna-se de estados gripais.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a justiça: equidade.
amor:  Estará demasiado analista. Pensar demais nem sempre é bom. Confunde e atrapalha a nossa vida. Irá dar asas a
que uma relação não assumida entre na sua vida, e o deixe inconstante. Será tudo muito rápido e pouco duradouro. As

suas incertezas irão afastá-lo do incerto e aproximá-lo do certo.
Profissional: Terá que tomar uma decisão difícil. Faça o que gosta, porque o Universo irá encarregar-se do seu trajecto. Financei-
ramente tende a descontrolos.
Saúde: Cuide da sua imagem.

eSCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
amor: Inicia a semana de forma calma, mas poderá desenvolver-se uma relação sem compromisso e secreta. Não se en-
tregue demasiado e saiba para o que vai.  

Profissional: Poderá surgir uma nova proposta de trabalho. Aceite. Financeiramente faça gastos controlados.
Saúde: Esteja atento á sua tensão arterial.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: a justiça: rectidão.
amor: Necessita de definir o seu estado. Sente-se desmotivado e será uma semana problemática, repleta de imprevistos e “percas
de cabeça”. Deve afastar-se e entrar dentro do seu Eu. Termina a semana com lutas interiores, e com poucos assuntos resolvidos.

Profissional: Dará por terminado um trabalho. Aguarde melhores noticias. Financeiramente terá recebimentos rápidos.
Saúde: Dores nos joelhos.

CaPRICóRnIo 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o julgamento: protecção.
amor: Será uma semana com poucos desenvolvimentos. Há necessidade de se afastar. Tudo acontecerá a seu tempo.

Nada de precipitações. A sua vida sentimental irá sofrer uma mudança a meio da semana. Deve esclarecer segredos.
Profissional: Surgirá uma oportunidade. A verdade é que esta não deverá ser a altura certa para a agarrar. Financeiramente está
estável, mas controle-se.
Saúde: Reforce as suas defesas.

aquáRIo 22/1 a 19/2
Carta Dominante: o Papa: sabedoria.
amor: Uma relação irá evoluir. Está disposto a dar tudo por tudo. Deve conversar e dizer o que sente à sua cara metade.
Peça conselhos e dê pequenos passos com calma e pensados.

Profissional: Prepare-se para uma mudança. Dará inicio a uma nova actividade. Financeiramente faça escolhas.
Saúde: Sujeito a estados depressivos.

PeIxeS 20/2 a 20/3
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
amor: Está determinado nas suas decisões. Por vezes torna-se exigente e nem sempre se consegue alcançar o que se pre-

tende. Deve manter reserva nas suas atitudes e iniciar uma nova fase na sua vida. Prepare-se para discussões a meio da semana, mas
passageiras.
Profissional: Terá criticas e estará sujeito a mexericos. Não entre em disputas. Financeiramente deve estabelecer prioridades.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.
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HORÓSCOPO Semana de 31 de Outubro 
a 6 de Novembro

Uma sociedade de extremos.
Tão crítica da vida alheia e tão soli-

dária.
Que tranquilo criticar a vida do

outro. Quão bem sabemos cuidar, orga-
nizar e palpitar sobre a vida alheia.

Se têm bom carro ou casa é porque
certamente andam em negócios ilícitos. 

Se saem limpos e com um sorriso no
rosto é porque não precisam da ajuda
de ninguém… nem de subsídios ou aju-
das e não sofrem.

Quando emites juízos de valor sobre
a vida do outro, valorizas o exterior.

Quantas vezes aquele mais belo sor-
riso que ilumina o rosto, esconde sofri-
mento ou desafios que nem calculas.

Era preferível que essa pessoa saísse
de cabeça baixa. Olhos inchados….

Era ai que se encontrava a solução
para o seu problema? Ajudarias em vez
de lhe lançar crítica?

Certamente arranjariam outro motivo
para criticar. Muito mais confortável
esta posição do que cumprimentar e
olhar na alma.

Já pensaste que aquele sorriso pode
esconder o desafio mais desafiante que
muitas vezes corta o folego? Já pen-
saste que pode servir e representar tão
só uma âncora que o prende à vida e a
uma fé de que tudo irá correr bem?

Na próxima vez que critiques algo ou
alguém pergunta se podes carregar as

bagagens e desafios que aquela pessoa
carrega.

Nessa altura quando estiveres com a
realidade. Quando estiveres com as car-
tas todas lançadas, talvez ai possas pal-
mitar e até ajudar a dar uma visão
diferente ao outro.

Ou Talvez te faltarão as palavras e a
tua voz fique embargada perante a rea-
lidade diária que tens pela frente.

É sempre bom quando conseguimos
ver o filme na tela.

Muitas vezes quando estamos dentro
dela e não dispomos da mesma ampli-
tude mental e de visão.

Por isso carregas as malas, dores de-
safios e supera-te ajudando o outro.

Caso não seja essa a tua opção. Tudo
bem.

Mas a critica também não modifica
nada.

Não melhora a vida do outro.
Simplesmente tira o foco da tua.
Será que a Tua vida não é importante

e valiosa?
Só temos uma vida. E a vida é como

um jardim que deve ser cuidado todos
os dias.

Já cuidaste da Tua vida Hoje? Já re-
tiraste as ervas daninhas, adubaste a
terra e semeaste?

Se não cuidares, preparares a terra e
plantares como queres colher?

Sónia Gomes 

PPooeemmaa

Nesta vida conturbada 

Cada um tem seu lugar. 

Há os que ficam quietos,

E pacatos se deixam ficar… 

Mas há os que teimam e lutam 

E não deixam de sonhar.

Vencem pela determinação

A indiferença espalhada

No silencioso chão. 

São guerreiros indomáveis

Porque batalham e gritam 

Contra as falsas sociedades,

Dizem não à hipocrisia

Afugentam os marasmos! 

Se assim não procederem

A vida é vazia, torna-se inferno!

É que o Homem deste mundo 

É pedaço de matéria viva

E não Robot, feito de ferro!...

Lúcia Pereira

oo  SSeerr  HHuummaannoo
ooPPiinniiããoo

aa  PPrriiSSããoo  ddaa  aaPPaarrêênncciiaa

aaSS  mmuullHHeerreeSS
Adiferença de ordenado entre as mulheres e os ho-

mens não está equilibrada. Os homens ganham
mais do que as mulheres, mesmo que ambos tra-

balhem o mesmo tempo e na mesma função. As mulheres
têm que trabalhar mais do que os homens para receberem o
mesmo que eles.

Andei a pesquisar sobre o assunto e descobri, por exem-
plo, que em 2012, segundo os dados do Quadro de Pessoal,
disponibilizado pelo Ministério da Economia e do Emprego
no Gabinete de Estratégia de Estudos, o salário entre os ho-
mens e as mulheres era mais ou menos assim:

Entre 2011 e 2012, a diferença entre os ordenados dos
homens e das mulheres, aumentou nos cargos mais eleva-
dos, sendo menor a diferença entre ambos nos outros ní-
veis.

Resumindo, fazendo disto um desenho fica assim:

Bom, eu não quero que isto continue assim, por isso fiz
um esquema que eu acho que deve ser cumprido. E aqui está:

Pronto, esta é a minha ideia. Eu faço isto, porque eu pró-
pria sou uma rapariga que em breve vai ser mulher. Mas não
é só por isto, mas também porque eu gosto de defender o
que está certo (ou pelo menos o que eu acho que está certo). 

Espero ter a colaboração de todos e que corra tudo bem.
Espero que tenham gostado do artigo e que me ajudem a
mudar isto.

Muito obrigada!
Inês Gonçalves Ramos

31 outubro 2017
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CaRnEIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: a Temperança: apaziguamento.
amor: A sua vida poderá sofrer uma mudança positiva. Irá conhecer alguém muito interessante e que o deixará dividido.
Vá com calma.

Profissional: Está em fase de ascensão. Imponha-se o suficiente mas sem grandes vaidades. Financeiramente faça movimentos.
Saúde: Cude da sua imagem.

ToURo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: a Papisa: oculto.
amor: A sua vida sentimental não sofrerá evoluções. Exerça uma mudança deste estado. Saia deste estado anímico e abra

o coração.
Profissional: Está em fase de evolução. Terá progressos na sua carreia e poderá assinar acordos. Financeiramente está estável, mas não
se comprometa.
Saúde: Instabilidade energética.

GéMEoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: a Morte: renascimento.
amor: Poderá ver terminada uma relação. Imponha as suas regras e seja mais você. No final da semana irá sentir-se melhor
consigo mesmo.

Profissional: Inicie estudos e prepare-se para novidades numa carreira profissional. Financeiramente terá pequenas entradas.
Saúde: Sujeito a alergias.

CaRanGUEjo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
amor: A sua vida sentimental atravessa uma fase monótona e por isso cabe assim, alterar esta tendência. No final da semana,

mesmo com melhorias sentir-se-á confuso e dividido.
Profissional: Poderá finalizar um trabalho. Aguarde por novas propostas. Financeiramente conte com entradas de baixo valor.
Saúde: Corrija a sua postura.

LEão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: a Papisa: Divino.
amor: Irá tentar “salvar” uma relação. No entanto, não será fácil e poderá perder o incentivo. A verdade é que não vai
desistir de lutar pelo que ambiciona.

Profissional: Está sujeito a perdas. Mantenha a calma, pois melhores dias irão surgir. Financeiramente conte com entradas lentas.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: a justiça: equidade.
amor: Irá dar mais de si a uma relação. Poderá sentir-se apaixonado e quererá fazer valer os seus desejos. No final da

semana estará um pouco tenso e por isso, deve libertar-se de amarras.
Profissional: Está tranquilo e sem problemas. Financeiramente faça uma boa gestão.
Saúde: Estável.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a Morte: mudança.
amor:  Estará dividido e com muitas incertezas dos seus sentimentos. Deve ir ao encontro do que deseja e expor o que
sente. Mesmo com algumas contrapartidas poderá ver evoluir uma relação.

Profissional: Poderá mudar de área. A sua adaptação inicialmente será difícil, mas tudo correrá bem. Financeiramente está sujeito a de-
sonestudades.
Saúde: Faça análises de rotina.

ESCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: a Roda da Fortuna: acaso.
amor: Uma relação terá pernas para andar. Por isso, não tenha medo e arrisque em ser feliz. Deve actuar com o seu coração.  
Profissional: Está sujeito a intrigas e por isso deve afastar-se de falatórios. Financeiramente sofrerá instabilidade.

Saúde: Sujeito a estados gripais.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: o Imperador: orientação.
amor: Estará demasiado dominador e os seus sentimentos irão esfriar. Tome decisões, ainda que levem a desentendimentos.
No final da semana irá sentir-se desiludido.

Profissional: Poderão limitar os seus movimentos. Imponha-se e saia de estados apáticos. Financeiramente conte com prémios.
Saúde: Sujeito a dores lombares.

CaPRICóRnIo 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
amor: Irá sofrer uma alteração num estado. Pode terminar relações e irá afastar-se. Necessita de se recolher e encontrar res-

postas para as suas duvidas. Reserva e prudência, serão palavras de ordem, para esta semana.
Profissional: Poderá sentir-se injustiçado e por isso não se dê a facilitismos. Financeiramente conte com lutas.
Saúde: Beba mais água.

aqUáRIo 22/1 a 19/2
Carta Dominante: o Louco: inconstância.
amor: Estará numa fase negativada. Irá lutar por uma relação, mas imprevistos poderão “tirá-lo do sério”. Terá discussões
e por isso pense bem antes de falar.

Profissional: Tire uns dias para descansar, se possível. Se não for o caso, então todos os seus trabalhos deverão ser feitos com calma.
Financeiramente conte com limitações.
Saúde: Sujeito a insónias.

PEIxES 20/2 a 20/3
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
amor: A sua vida sentimental terá uma quebra e dará asas a novas relações. Tenha a certeza do que quer para si, pois o seu

coração irá dividir-se.
Profissional: Prepare-se para debater ideias e para lutar. Esforce-se para obter ganhos. Financeiramente controle despesas.
Saúde: Equilibre as suas energias.
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HORÓSCOPO Semana de 28 de Novembro 
a 4 de DezembroPPooeeMMaass

As vítimas dos fogos erguem as mãos
aos céus.
Mãos esperançosas em gestos de prece.
Os braços já estão um pouco cansados,
pela espera de um apoio que vai de-
morando
na reconstrução das suas habitações.
As vítimas notam entusiasmo nos go-
vernantes.
Recebem força e sorrisos
que são como poemas de alento.  
Mas, continuam carregando no dia a dia
o pesado sofrimento que os incêndios
lhes infligiram.
As vítimas sabem no entanto, que as
suas mágoas
encontram eco nos corações de todos
nós,
com elas irmanados na esperança de
superar.
As vítimas sabem que têm direito a
ser auxiliadas.
Mas estão cientes de que noutras terras,
outras há, que também sofreram e
choraram.
E tentam compreender os porquês
da dor que desabou sobre elas.
As vítimas choram, os seus.
Lamentam-se, mas sabem-se alegrar
com a partilha e as conquistas.
E um raio de sol reflecte-se nos seus
rostos
quando vêem as crianças a sorrir e a
brincar.
E unem-se fraternalmente aos que so-
freram
tragédias semelhantes
e a todos também desejam encorajar.
As gentes que visitam as vítimas dos
incêndios,
passam pelos campos
imersos em cinzas e negrume
e levam-lhes oferendas que são
como poesias de amor para os seus
corações
e tentam insuflar-lhes boas esperanças.
De Norte a Sul, todos os têm por irmãos
e exprimem o sentimento de entrea-
juda e afeição.
As vítimas continuam esperançosas
e ainda acreditam.
Todas as manhãs, elas aguardam na
alvorada
as promessas que lhes fizeram sentir.
Continuam crentes e lutam.
Sonham por melhores dias
E pelo regresso aos seus lares.

Lúcia Pereira

eessPPeerraannççaass

Entre saber as preocupações que
queremos apresentar sobre os direitos
da criança e eleger quem vai, muita
coisa foi acontecendo – cartas, discur-
sos, assembleias, votação e muito en-
tusiasmo... Fomos 8 crianças do
Agrupamento de Escolas de Palmela...

Como é que me senti no momento...
No dia 20 de novembro - Dia Uni-

versal dos Direitos da Criança, quan -
do fui ter com a Secretária de Estado,
a Srª Alexandra Leitão (afinal o Mi-
nistro estava doente e não nos pode
receber) eu estava empolgado. Mas
quando ela chegou fiquei um bocado
nervoso. Depois comecei a ver os me-

ninos e as meninas mais novos que eu
e eles foram para mim como uma
fonte de inspiração. O que também
me ajudou a falar com os jornalistas.
Acima de tudo queria agradecer à
Professora Helena, ao Professor Car-
los e à Cristina.

E para todos tenho a dizer: Não te-
nham medo, não tenham vergonha!
Mas tenham garra para proteger o
mundo e as pessoas. E é isso que nos
torna um Agente Eu Participo!

Tomás Galambas Pereira - 
CLUBE “Eu Participo” – 

EB 2, 3 Hermenegildo Capelo

ffooMMooss  aaoo  MMiinniissttéérriioo  
ddaa  eedduuCCaaççããoo  nnoo  ddiiaa
uunniivveerrssaall  ddooss  ddiirreeiittooss  
ddaa  CCrriiaannççaa ((PPaarrttee  11))  

Algumas das perguntas que fizemos e respostas que demos às ideias da
Sr.ª Secretária de Estado: 
• Sente-se nervosa quando faz estas sessões? 
• Nas escolas de 2º e 3º ciclo precisamos de mesas mais altas.
• Precisamos de mais iluminação nas escolas…
• Peso das mochilas…os cacifos não são para todos…
• Os livros digitais... estar sempre com o tablet faz mal aos olhos e ao cérebro…

Continua no próximo artigo…

28 novembro 2017
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CaRnEIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: a Papisa: oculto.
amor: Semana em que vai andar abatido e sem forças para continuar uma relação. Poderá ter que tomar decisões e
definir uma relação. Seja reservado em determinados assuntos.

Profissional: Terá evoluções e rápidas. Conseguirá superar obstáculos. Financeiramente está estável.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TouRo 21/4 a 20/5
Carta Dominante: a Temperança: apaziguamento.
amor: Poderá ter noticias e uma aproximação com a pessoa amada. Não complique, nem fale em determinados assuntos,

pois esta lufada de ar fresco, será pouco duradoura. Não seja exigente, pois criará problemas.
Profissional: Terá que se dividir em várias tarefas. Conseguirá cumprir objectivos. Financeiramente deve pensar bem antes de gastar.
Saúde: Sujeito a estados depressivos.

GéMEoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: o Diabo: ambição.
amor: Poderá manter um segredo numa relação. Esta semana conte com uma reviravolta que pode mudar o seu estado
de espirito e entrega no amor. Defina sentimentos.

Profissional: Seja mais activo. Estará demasiado apático e o trabalho não terá desenvolvimentos. Controle despesas.
Saúde: Faça exames médicos.

CaRanGuEjo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o amoroso: paixão.
amor: Necessita de definir um estado. As discussões com o seu parceiro, estarão em foco, e um segredo poderá ser man-
tido. Estará demasiado vulnerável, esta semana.

Profissional: Conte com imprevistos e alguns problemas. Seja cauteloso. Financeiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Sujeito a estados gripais. Previna-se.

LEão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: o Diabo: servidão.
amor: Terá momentos de felicidade e lutas apaixonadas. No entanto, poderá saber de algo que o leve a um desentendi-
mento e desestabilize esta harmonia com que inicia a semana.

Profissional: Terá dificuldades em desenvolver trabalhos. Faça melhor gestão do seu tempo. Financeiramente conte com ajudas.
Saúde: Sujeito a insónias.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: a Torre: manifestação.
amor: Vai iniciar uma mudança na sua relação. Estará nervoso e insatisfeito. Necessita de encontrar respostas em relação
ao seu futuro. Prepare-se porque termina a semana com discussões.

Profissional: Irá impor-se e estará em fase de ascensão. Mantenha a humildade. Financeiramente conte com estagnação.
Saúde: Controle a tensão arterial.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a Lua: premonições.
amor:  Poderá perder o controlo de emoções e ter duvidas dos seus sentimentos. Uma relação irá esfriar e tende a sen-
tir-se desiludido.

Profissional: Terá muitas tarefas a desempenhar. Conseguirá cumprir prazos se se organizar melhor. Financeiramente receberá um
bónus.
Saúde: Faça análises.

ESCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: a Papisa: Divino.
amor: Mostre que tem opinião própria e que quem manda na sua vida e você. Estará dividido no amor, e conte com uma
semana problemática e instável. Seja forte e mais uma vez, pense em si!  

Profissional: Poderá surgir uma nova proposta. Aproveite esta oportunidade. Está positivo. Financeiramente pague despesas antigas.
Saúde: Sujeito a estados depressivos.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: a Roda da Fortuna: acaso.
amor: Uma relação está protegida. No entanto, terá discussões, mas conseguirá ultrapassar, falando abertamente sobre
os seus sentimentos.

Profissional: Sofrerá alguns descontrolos, pois quererão tirar-lhe o tapete debaixo dos pés. Esteja preparado para mudanças. Finan-
ceiramente terá instabilidade.
Saúde: Faça uma alimentação equilibrada.

CaPRICóRnIo 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o Eremita: solidão.
amor: Deve analisar uma relação. Estará muito teimoso e isso criará dificuldades. A meio da semana andará demasiado

vulnerável e criará duvidas nos seus sentimentos e instabilidade para com a sua cara metade.
Profissional: Poderão aproveita-se do seu trabalho. Não se deixe manipular. Estabeleça contratos escritos e bem lidos. Está estável,
nas finanças.
Saúde: Sujeito a dores nos joelhos.

aquáRIo 22/1 a 19/2
Carta Dominante: a Torre: insucesso.
amor: Terá de esclarecer o que pretende para a sua vida a dois. Inicia uma nova fase com companheirismo e alegria com
a cara metade. A verdade é que a meio da semana tudo ficará demasiado instável, perderá o controlo das emoções e tende

a afastar-se.
Profissional: Cuidado com criticas e falsas promessas. Confie menos. Financeiramente terá despesas inesperadas.
Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.

PEIxES 20/2 a 20/3
Carta Dominante: o Imperador: autoridade.
amor: Uma relação ganhará novos contornos. Estará pensativo e determinado em apostar num novo amor. Entrará em

definições no final da semana.
Profissional: Terá picardias e lutas ganhas, com colegas. Faça valer a sua vontade. Financeiramente seja consciente nos seus gastos.
Saúde: Beba mais água.
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HORÓSCOPO Semana de 14 a 21 de NovembroppooeemmAAss

Bombeiro, homem corajoso,
que os fogos vais apagar,
És um homem vitorioso
E pela vida sabes lutar.

Bombeiro, homem com fé, 
E que tudo sabes fazer,
Tu és tão corajoso, 
Que fazes pra ninguém sofrer.

Consegues dar tua vida,
Para salvar a de outro alguém,
E curas sempre a ferida
A ferida que um homem tem.

Realmente, no que dizes,
A ti de dou razão, Primeiro a nossa vida
O órgão e a função.

Que assim continues, Bombeiro!
Bombeiro que acalma dor
Vais ver que se ajudares
Todos te dão valor

Sara

Mar, meu encanto real
Junto de ti, encontro alento
És inebriante e sensual…

Em ti, solto mágoas, sofrimento
Porque o teu banhar me acalma
E aflui-me o livre pensamento…

Sabes exultar a minha alma
Transformas-me com o teu fulgor
Aconchegas-me na tua calma…

Proíbes-me estádios de amargor
Inspiras-me íntimo e razão
Impeles-me a criar com amor…

E os rios de ternura se dão
Quando teus sons, à noite afluem
Como estrondos de vulcão…

Teus pores-do-sol confluem
Nos horizontes de carmim
Em tons vespertinos, refluem…

Sempre farás parte de mim
Um hino à minha vida, compões
Dando-me venturas sem fim…

Despertas-me ene emoções
És criador de sensualidade
Sabes exaltar os corações!...

Porque és mar, és felicidade!

Lúcia Pereira

bboommbbeeiirroo

oo  mmAArr

Nós lembrámo-nos de fazer escre-
ver este texto porque há muitos ani-
mais maltratados e abandonados. E
com os fogos muitos animais morre-
ram e nós queríamos alertar as pes-
soas sobre isso. 

Os animais também são importan-
tes, são seres vivos como nós. Eles
brincam connosco e ficamos mais fe-
lizes. Alguns reproduzem-se para nos
alimentarmos. Quando estamos tristes
fazemos festas e ficamos mais felizes.
A minha cadela pula para cima de
mim e eu adoro! Existem cães que
conduzem as pessoas cegas e os ido-
sos. Os animais protegem-nos e nós
também devíamos protege-los. Ainda
bem que existem pessoas que salvam
os animais. Todos nós devíamos sal-
var, proteger os animais. E ainda bem
que alguns conseguem! A minha avó
salvou o meu Monkey. Ele estava
todo sujo no meio da estrada. Levou-
o para casa e a minha prima deu-lhe
o nome.

Vimos na televisão uma das pes-
soas que a casa tinha ardido e o cão
foi salvo. Ela estava feliz por isso,
muito feliz! Mas vimos que muitos
animais morreram. E isso deixa-nos
tristes!

Por favor, se alguém quiser fazer

fogueiras não o façam onde é proibido!
Tenham cuidado! Não queremos mais
mortes, nem de pessoas nem de ani-
mais. E temos direito às árvores! Pre-
cisamos tanto delas! É tão triste ver
como ficamos. Está tudo negro!

Vamos falar da Laika…

A Laika foi uma cadela tão impor-
tante que até tem uma estátua no Ins-
tituto de Medicina Militar. Esta es -
tátua tem dois metros de altura. Esta
cadela foi o primeiro ser vivo a ser en-
viado para o espaço. Foi treinada pelo
cientista Oleg Gazenko.  

A Laika morreu num acidente a ca-
minho do espaço pois a máquina aba-
nava muito, até que avariou e ela
infelizmente morreu.  

Texto de Clara, Madalena e Tomás 
4º ano - EB Águas de Moura

ooss  ddiirreeiittooss  ddooss  AAnniimmAAiiss

ooss  AAnniimmAAiiss  ddoommééssttiiccooss
Os animais têm direito a ter dono.
Os animais têm direito a ter casa.
Os animais têm direito a serem bem tratados.
Os animais têm direito a terem comida e água.
Os animais têm direito a ter nome.

E agora vamos ajudar-vos a conhecer os direitos dos animais...

14 novembro 2017

voltar ao indíce
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Carro: sucesso, superação.
Amor: Sofrerá alguma instabilidade, pelo que o Tarot recomenda a esclarecer as suas duvidas. Seja mais determinado. A
meio da semana poderá conhecer alguém que desperte o seu interesse e com a qual possa manter segredos.

Profissional: Será submetido a escolhas. Prepare¬-se para mudanças. Financeiramente deve pensar muito bem antes de gastar.
Saúde: Controle a tensão arterial.

TouRo 21/4 A 20/5
Carta Dominante: A Justiça: contenda, lei.
Amor: Semana em que permanecerá alguma monotonia. No entanto, irá contrariar esta tendência e lutar pelos seus interesses.

Poderá receber uma informação que o deixará pensativo. Ambiente familiar tenso.
Profissional: Passará por dificuldades, pois os seus colegas e superiores poderão querer aproveitar-se do seu trabalho e boa vontade.
Financeiramente analise as suas despesas. Não se aventure.
Saúde: Sujeito a dores reumáticas.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Diabo: ambição, servidão.
Amor: Inicia a semana de forma negativa. Terá lágrimas, mas também irá mudar este estado. Vai iniciar uma nova fase e
uma amizade ou reconciliação. Entrará em manipulações.

Profissional: Seja mais criativo. Conseguirá fazer diversas tarefas e ser bem sucedido. Financeiramente faça gastos que lhe sejam pra-
zerosos.
Saúde: Sujeito a pequenos acidentes. Seja cauteloso.

CARAnGuEJo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Estrela: protecção, realidade.
Amor: Tente equilibrar as energias. Deve transmutar o que for negativo em positivo. Estará sujeito a decisões mas falando
com o seu parceiro, entrará em entendimento. No entanto, seja prudente e mantenha alguma reserva sobre outros assuntos.

Profissional: Concentre-se nas suas tarefas. Deve cumprir prazos e por isso não se pode dispersar. Financeiramente conte com lutas.
Saúde: Corrija a sua postura.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Carro: progresso, evolução.
Amor: Poderá entrar em picardias e lutas apaixonadas.  No entanto, terá tendência a melhorar um estado em que deve falar
abertamente sobre os seus sentimentos, mas não poderá assumir um estado.

Profissional: Terá que se dividir em várias tarefas. Seja astuto. Financeiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Estável.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Amoroso: plenitude, promessa.
Amor: A sua vida sentimental necessita de análise. Deve desprender-se do passado. Terá uma boa noticia. No entanto, poderá
manter uma certa reserva. Clarifique os seus sentimentos.

Profissional: Terá progressos e tudo o que fizer será muito bem sucedido. Evoluções extremamente positivas. Financeiramente deve
controlar gastos.
Saúde: Cansaço extremo.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Sol: desenvolvimento, sonhos.
Amor: Sentirá que dá mais de si do que recebe e isso criará alguma instabilidade no seu relacionamento e sentimentos. A
meio da semana terá algumas desilusões em que sentirá algumas duvidas se vale ou não a pena continuar a lutar por um amor.

Profissional: Poderá fazer viagens de trabalho. Todos os obsctáculos serão superados. Semana muito positiva. Financeiramente conte
com ajudas.
Saúde: Sujeito a dores lombares.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Eremita: desapego, abstracção.
Amor: Poderá ver terminada uma relação. Procure respostas e tente entrar em definições. Semana problemática e muito
instável nos sentimentos.

Profissional: Uma nova oportunidade poderá surgir. Deve aproveitar! Financeiramente está estagnado.
Saúde: Previna-se de estados gripais.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Julgamento: renascimento, emancipação.
Amor: Poderá manter um segredo numa relação. Estará divido. Controle as suas emoções e saiba distinguir a paixão da
razão.

Profissional: Terá que manobrar situações para conseguir terminar trabalhos. Cuidado com os seus colegas! Financeiramente conte
com entradas vindas do estrangeiro.
Saúde: Sujeito a dores nos joelhos.

CAPRICóRnIo 22/12 A 21/1
Carta Dominante: o Dependurado: enublado, readaptação.
Amor: Está sujeito a uma relação instável. Prepare-se para alguma frieza e um relacionamento problemático com a sua cara
metade. Termina a semana sob análise.

Profissional: Receberá uma boa notícia que poderá alterar o seu futuro. Financeiramente conte com desonestidades.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

AquáRIo 22/1 A 19/2
Carta Dominante: o Louco: inconstância, inconsciência.
Amor: A sua vida sentimental passa por provações. Conseguirá sair de um estado apático, para um entendimento. As emoções
acalmarão, mas ainda estará sob instabilidade.  

Profissional: Quererá fazer mais do que conseguirá realizar. Será difícil gerir o seu tempo. Financeiramente conte com poucas evolu-
ções.
Saúde: Cuide da garganta.

PEIxES 20/2 A 20/3
Carta Dominante: o Diabo: servidão, desejo.
Amor: Será uma semana difícil, com desentendimentos e dificuldades em manter uma relação amorosa. Alguns segredos
poderão ser revelados e isso trará instabilidade e problemas à sua vida. Seja mais prudente.

Profissional: Está sob criticas e falsidades no seu ambiente de trabalho. Não se dê a conversas, nem entre em diálogos. Financeiramente
conte com entradas lentas.
Saúde: Controle o nível de colesterol.

n Propriedade e edição: Cláudia Aldegalega n Morada: Rua do Passadiço nº 20, 2º esq., 2950 Pal-
mela n Cont.: 204840961 n Gerente: Ana Cláudia Aldegalega  n Directora:  Cláudia Aldegalega
n Redacção: Sandra Maria Santos nColaboradores: Alexandrina Pereira, Eduardo Ferro, Carlos Vi-
torino, Margarida Fernandes (astrologia), Pedro Trovão do Rosário, Sónia Gomes n Paginação: Jornal
do Pinhal Novo n Tiragem: 8.000 exempl. n Publicidade: Catarina Pereira (918 022 180) nn Im-
pressão: Gráfica Losango Mágico, Lda. - Setúbal - Telef.: 212 384 894

Registo de Título 121899

Depósito Legal 123222/98

Redacção e Publicidade: Rua 25 de Abril, nº 7 D (loja) • 2955-125 Pinhal novo • Tels. 21 236 18 81

DEPARTAMEnTO DE PUBLICIDADE: TEL./FAX: 212 361 881
e-mail: depcomercialjpn@gmail.com •  claudia.aldegalega@gmail.com

PUBLICIDADE: 918 022 180 

O Estatuto Editorial encontra-se publicado na página da internet www.jpnovo.pt.
Todos os anúncios publicados no JPn têm direitos reservados

Se
m

an
ár

io
 L

oc
al

 In
de

pe
nd

en
te

F
IC

h
A

 T
é

C
n

IC
A

Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes
Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO
O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO Semana de 12 a 18 de Dezembro

ppooeemmAAss

Foi no último dia de Julho, de 75
A primeira saída do país
A primeira viagem de avião.
Bruxelas me esperava
Bruxelas lá estava
Húmida e de sol escaldante.
A meio da noite
Veio a tempestade
Oh! que trovoada!

A chuva caía em cascatas
Nos negros e oblíquos telhados…
O ressoar dos trovões
Os enormes clarões
Me confundiram
Me amedrontaram
Me acordaram!
Eu me indagava
Eu me questionava

Aonde me encontrava?
Parecia sonhar!...
Estava tudo bem
Era tudo normal
Encontrava-me na Europa!
Bruxelas era assim
Assim, especial!

Lúcia Pereira

ee  lláá  FFuuii,,  eeuu

...Fomos 8 crianças do Agrupa-
mento de Escolas de Palmela… 4 do
Clube “Eu Participo” da EB 2, 3 Her-
menegildo Capelo (Leonor, Maria,
Tomás, Diogo) e 4 da EB António
Matos Fortuna – o Afonso, a Maria, o
Miguel e a Leonor. Escolher quem iria
representar todas as crianças não foi
fácil…

Numa tarde de novembro, a turma
do 2º B recebeu uma carta do Projeto

Eu Participo. A carta fazia um convite
aos alunos da turma para escolherem
um aluno para ir falar com o Ministro
da Educação sobre a Convenção sobre
os Direitos da Criança. Na sala de
aula, os alunos votaram para escolher
a pessoa em que tinham mais con-
fiança para falar com o ministro.
Dessa votação saíram três alunos: a
Luana, a Maria e o Simão Pereira. Os
três alunos disseram à turma que não

tinham vergonha de falar, eram cora-
josos e sérios para falar com o minis-
tro. Um dos alunos da turma pediu a
opinião aos três colegas escolhidos
para dizerem se achavam que ele
podia também ser escolhido porque
ele disse que tinha sido apresentador
dum espetáculo. Para se escolher o re-
presentante da turma, o professor
andou a ver, durante uma semana, os
comportamentos e as atitudes dos três
alunos escolhidos. Também ouviu a
opinião de mais duas pessoas que tra-
balham na escola com a turma. A
nossa decisão final foi que seria a
aluna Maria Camolas a representar a
turma. (Turma 2º B)

Visita ao Ministério
da Educação…

Gostei muito de participar no en-
contro sobre os Direitos da Criança.
Foi muito importante poder falar sobre
os direitos que todas as crianças de-
viam ter em todo o Mundo. Só fiquei
triste quando eu disse que as crianças
deviam ter direito a beber água e se
riram de mim, porque a água faz parte
da alimentação saudável.

Maria Rita Camolas - 2ºB 

Os meninos e as meninas do Agru-
pamento de Palmela foram ao Minis-
tério da Educação, em Lisboa, no dia
20 de novembro. Fomos ao Ministério
da Educação porque era o dia dos Di-
reitos da Criança. Fomos de carrinha
e quando lá chegamos, os empregados
vestiram-nos roupas da UNICEF. Dis-
seram que tínhamos de perguntar coi-
sas dos direitos da criança. A seguir
mostraram o gabinete da secretária de
estado. Nós falamos com a Secretária
de Estado sobre os direitos na escola,
os direitos da crianças e as preocupa-
ções da Secretária de Estado. Nós gos-
tamos de ir e queremos repetir!

Miguel Esteves - 3º A
EB António Matos Fortuna

FFoommooss  AAoo  mmiinniissTTéérriioo  ddAA  
eedduuCCAAççããoo  nnoo  ddiiAA  uunniivveerrssAAll  
ddooss  ddiirreeiiTTooss  ddAA  CCrriiAAnnççAA ((ppAArrTTee  22))  
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Diabo: ambição, servidão.
Amor: Poderá sentir-se com a sua auto-estima em baixo e isso irá reflectir-se na sua vida sentimental. Estará inseguro e
instável e os relacionamentos sem evolução.

Profissional: Está numa fase de análise. Deve procurar outras vertentes que o realizem neste sector. Não assuma compromissos finan-
ceiros sem garantias.
Saúde: Dores ósseas.

TouRo 21/4 A 21/5
Carta Dominante: o Dependurado: paradoxal, mudança.
Amor: Estará determinado em fazer mudanças na sua vida. Necessita de definir um estado e de clarificar uma situação.
Aproveite para descontrair e sair com amigos.

Profissional: Poderá mudar de sector. Prepare-se pois sentir-se-á atraiçoado e consequentemente desorientado. Mantenha a calma. Fi-
nanceiramente poderá fazer gastos excessivos.
Saúde: Faça um check-up.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Torre: manifestação, imprevisibilidade.
Amor: Poderá ver terminada uma relação. Deve libertar-se de medos. Não deixe nada por dizer nem por fazer. Esta semana
tudo deve ficar bem claro.

Profissional: Poderá surgir uma nova oportunidade de trabalho. Deve aproveitar esta benesse que o Universo lhe traz. Financeiramente
gaste para seu próprio proveito.
Saúde: Controle a tensão arterial.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A justiça: semelhança, lei.
Amor: A harmonia irá pairar no ar, esta semana. Conte com momentos de alegria e cumplicidade com a pessoa amada. Con-
seguirá ultrapassar situações imprevistas.

Profissional: Tenha cautela com quem o rodeia. Poderão querer prejudica-lo e aproveitar-se do seu trabalho. Financeiramente conte
com um gasto inesperado.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Imperador: domínio, orientação.
Amor: Irá colocar um ponto final num relacionamento. Sentir-se-á perturbado, mas no final da semana poderá dar as boas
vindas a novas relações, não assumidas.

Profissional: Está em fase de ascensão. Deve manter-se humilde, mas imponha as suas ideias. Financeiramente conte com desonestidades.
Saúde: Cuidado com estados gripais.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Sol: imaginação, sonhos.
Amor: Prepare-se para uma mudança. Mesmo que tenha de terminar situações e optar por algo. Não desanime. No final da
semana estará com determinação e segurança, neste sector.

Profissional: Poderá ver definida uma situação. Seja firme nas suas ideias e atitudes. Financeiramente conte com estabilidade.
Saúde: Cuide da sua coluna.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Morte: renascimento, mudança.
Amor: Esta semana estará com necessidade de recolhimento. Terá que tomar decisões difíceis, mas precisa de se encontrar.
Conte com alguma reserva e estagnação.

Profissional: Estará bastante produtivo e conseguirá fazer valer as suas ideias. Aproveite! Financeiramente conte com pequenas entra-
das.
Saúde: Sujeito a ansiedade.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Torre: destruição, interrupção.
Amor: Estará indeciso e confuso. Poderá sentir-se preso a um estado ou situação e isso lhe trará sérias lutas interiores. Conte
com mudanças, mais para o final da semana.

Profissional: Poderá ter que manipular, para chegar a um fim. No entanto, poderá sair lesado. Acautele-se com contratos.
Saúde: Beba mais água.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Morte: fechos, transformação.
Amor: Prepare-se para fazer alterações. Elimine situações do passado e inicie um novo ciclo. Terá que definir dentro de si
os seus sentimentos e o que pretende para a sua vida.

Profissional: O Universo irá trazer-lhe uma oportunidade, que não deve deixar escapar. Financeiramente está estável.
Saúde: Sujeito a dores nos joelhos.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: A Morte: mudança, renascimento.
Amor: Necessitará de fazer mudanças na sua vida sentimental. Será positivo, mas poderá precisar de encontrar respostas,
antes. No entanto, no final da semana verá a evolução de uma relação.

Profissional: Conte com uma ruptura. Depois da tempestade, vem a bonança, por isso não desespere. Financeiramente faça gastos re-
grados.
Saúde: Sujeito a dores de coluna.

AQuáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Imperador: soberania, orientação.
Amor: Estará com vontade de evoluir num relacionamento. Mas nada será fácil esta semana, pois estará extremamente ins-
tável e nervoso, pelo que tende a desiludir-se também. Mantenha a calma e os pés assentes no chão.

Profissional: Seja firme nas suas atitudes. Deve definir um estado. Financeiramente conte com entradas extra ou bónus.
Saúde: Faça análises de rotina.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: o Papa: apreço, tradição.
Amor: Poderá desenvolver um relacionamento não assumido, e de forma descontraída. Sentir-se-á limitado nas suas acções.
Liberte-se de prisões. Seja mais atrevido.

Profissional: Esta semana, conte com imprevistos e alguns problemas. Conseguirá contornar se actuar no exacto momento. Esteja
atento. Financeiramente balanceie as suas despesas.
Saúde: Cuide da sua garganta. 
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HORÓSCOPO Semana de 30 Janeiro a 5 Fevereiro

ppooeeMMaa

Acordo, os meus olhos vêem luz

Meu coração descobre novo dia

Eleva-se o sol que me alumia

Em cálida manhã que me seduz.

Ergo-me, faço a minha oração

Rogando a Deus para todos, luz

Que nos alivie da pesada cruz

E nos decline a paz e união.

Não lancemos nossa fé, porta fora

Fé em Deus, na Virgem, na Natureza

Ela fortifica, aqui e agora.

Olhemos nosso redor, a beleza:

Estrelas, céu, mar, campo 

e montanhas

A fé nos faz reflectir, ter firmeza!...

 Lúcia Pereira

tteerr  FFéé

Andámos a pensar e a discutir os Direi-
tos das Crianças e em assembleia de

turma, juntámos as nossas preocupações,
e fizemos uma lista:

Estamos preocupados com as crianças
com mais dificuldades não terem o apoio
necessário para tirarem boas notas, acha-
mos algumas matérias difíceis, desneces-
sárias e em grande número. 

Estamos preocupados com a falta de
médicos especialistas, falta de hospitais e
com pouca qualidade, falta de hospitais só
para crianças com deficiências com médi-
cos próprios, comida pouco saudável nas
escolas e pais pouco preocupados com a
saúde dos seus filhos.

Estamos preocupados que alguém nos
rapte quando andamos na rua e que os
adultos abusem das crianças. 

Nós também estamos preocupados que
as pessoas fiquem com doenças por não
descansarem. Deviam fazer turnos mais
curtos, ter horas de trabalho e mais inter-
valos. Os pais deviam ter mais férias para
estar com a família porque a família é a

coisa mais importante da vida. 
Nós, as crianças, sentimo-nos tristes por

não descansarmos o suficiente. Os pais
não nos deixam brincar por causa dos es-
tudos. Devíamos sair da escola mais cedo
e não ter tantos trabalhos de casa. 

Estamos também preocupados com o facto
de as crianças não serem ouvidas, e nós que-
remos mudar isso. Pensámos que se deviam
criar mais e melhores leis para as crianças. Es-
tamos preocupados com os países que não res-
peitam os outros países. Deviam pagar multas
aos países insultados. O racismo é mau e nós
queríamos que os polícias prendessem os ra-
cistas. Também os pais e familiares deviam en-
sinar as crianças a comportar-se melhor nas
escolas e em casa, senão elas não vão aprender
a escrever, a ler e não vão ser ninguém na vida. 

Nós temos soluções que achamos que
podem melhorar esses problemas. Algumas
escrevemos aqui. Outras estamos a prepa-
rar para apresentar a quem pode decidir.
Nós preocupamo-nos com o nosso futuro.

As crianças do 4ºB da Escola Básica 
António Matos Fortuna -  Quinta do Anjo

aaSS  nnooSSSSaaSS  pprreeooccuuppaaççõõeeSS

uuee  QQuueerr  ÁÁgguuaa  ppoottÁÁvveell  MMaaiiSS  SSeegguurraa  ppaarraa  ttooddooSS  ooSS  eeuurrooppeeuuSS
A legislação europeia revista apresentada, na passada quinta-

-feira, pela Comissão vai melhorar a qualidade e o acesso a água
potável e oferecerá informações mais fiáveis aos cidadãos.

O direito de aceder a serviços essenciais de qualidade, incluindo
o acesso a água, é um dos princípios consagrados no Pilar Europeu
dos Direitos Sociais, aprovado por unanimidade pelos Chefes de
Estado e de Governo na Cimeira de Gotemburgo. A proposta le-
gislativa apresentada, na passada semana, visa garantir esse direito
e, desse modo, vem dar seguimento à primeira iniciativa de cida-
dania europeia bem-sucedida, “Right2Water”, que recolheu 1,6 mi-
lhões de assinaturas em favor da melhoria do acesso a água potável
para todos os europeus. Além disso, a presente proposta pretende
reforçar os poderes dos consumidores garantindo que os fornece-
dores de água fornecem aos consumidores informações mais claras
sobre o consumo de água, sobre a estrutura de custos, bem como o
preço por litro que permitam uma comparação com o preço da água
engarrafada. Esta proposta contribuirá para realizar objectivos am-
bientais de redução da utilização desnecessária de plástico e de li-
mitação da pegada de carbono da UE, bem como para a consecução
dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Primeiro Vice-Presidente da Comissão, Frans Timmermans,
declarou: “Os cidadãos fizeram ouvir a sua voz de forma determi-
nada e clara através da Iniciativa de Cidadania Europeia, ape-
lando à adopção de medidas que garantam o acesso a água
potável. Ouvimos e tivemos em conta o seu apelo e fizemos uma
análise exaustiva da legislação europeia existente. Portanto, hoje
propomos modernizar a legislação da UE, a fim de melhorar a
qualidade da água potável e de facilitar o acesso dos cidadãos
onde este é mais importante. Juntos podemos e devemos proteger
a saúde e a segurança dos nossos cidadãos.”

Por sua vez o Vice-Presidente Jyrki Katainen, responsável pelo
emprego, crescimento, investimento e competitividade, afirmou:
“Com esta proposta, facilitamos a transição para uma economia
circular, apoiando os Estados-Membros a adoptar métodos mais
eficientes de gestão dos recursos de água potável. Tal implica a re-
dução do consumo de energia e das perdas desnecessárias de água.
Graças a uma maior transparência, a proposta permitirá igual-
mente capacitar os consumidores, levando-os a fazer escolhas mais
sustentáveis como, por exemplo, a utilização de água da torneira.”

A maioria das pessoas que vivem na UE beneficia de um muito
bom acesso a água potável de alta qualidade. Esta situação resulta da
existência de legislação da UE de longa data que protege os europeus,
assegurando que têm acesso a água potável de alta qualidade. A Co-
missão quer assegurar-se de que essa alta qualidade é preservada a

longo prazo. A regulamentação que a Comissão propõe hoje actualizar
contribuirá para melhorar a qualidade e a segurança da água mediante
o aditamento de novas substâncias à lista de critérios para determinar
a segurança da água (tais como a legionela e os cloratos). Estes adi-
tamentos têm em conta os mais recentes conhecimentos científicos e
recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Segundo as novas regras, os Estados-Membros deverão melho-
rar o acesso de todas as pessoas, sobretudo dos grupos vulneráveis
e marginalizados, que actualmente têm dificuldades de acesso a
água potável. Na prática, tal implica criar equipamentos para o
acesso a água potável em espaços públicos, lançar campanhas para
informar os cidadãos sobre a qualidade da águas que consomem e
incentivar as administrações e edifícios públicos a providenciar
acesso a água potável.

Outra mudança importante na legislação permitirá ao público
um acesso fácil e convivial – inclusive através da Internet – a in-
formações sobre a qualidade e o abastecimento de água potável na
área onde vivem, melhorando assim a confiança na água da tor-
neira. De acordo com as estimativas, as novas medidas permitirão
reduzir os potenciais riscos sanitários associados à água potável de
4 % para menos de 1 %.

Além disso, a redução do consumo de água engarrafada pode
ajudar as famílias europeias a poupar mais de 600 milhões de euros
por ano. Graças a uma maior confiança na água da torneira, os ci-
dadãos podem igualmente contribuir para reduzir os resíduos de
plástico provenientes da água engarrafada, incluindo o lixo mari-
nho. As garrafas de plástico são um dos produtos de plástico des-
cartável mais comuns encontrados nas praias europeias. Com a
actualização da Directiva Água Potável, a Comissão avança com
uma importante etapa legislativa na execução da Estratégia para os
Plásticos da UE, apresentada em 16 de Janeiro de 2018.

Uma melhor gestão da água potável por parte dos Estados-
Membros permitirá evitar desperdícios de água evitáveis e contri-
buir para reduzir a pegada de carbono da UE. A proposta irá, por
conseguinte, dar um importante contributo para a consecução dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 (Objectivo
n.º 6) e dos objectivos do Acordo de Paris sobre alterações climá-
ticas. Graças à nova abordagem baseada na análise dos riscos de
segurança, os controlos de segurança serão mais orientados para
os casos onde os riscos são mais elevados. Em paralelo, a Comissão
irá também acelerar os trabalhos sobre a normalização, a fim de
garantir que os produtos de construção no sector da água em todo
o mercado interno da UE, tais como tubagens e reservatórios, não
poluem a água potável.

voltar ao indíce
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Queremos contar o que aconteceu
no Dia da Mulher. A Escola Bá-

sica da Lagoa da Palha vai dizer o que
aconteceu em Nova Iorque numa fá-
brica de tecidos. As mulheres fizeram
greve, estavam a defender os seus di-
reitos. Trabalhavam muitas horas. E
os patrões chatearam-se. Trancaram
tudo, com 130 mulheres lá dentro.
Houve um incêndio. Todas elas mor-
reram lá dentro, trancadas. Aprende-
mos que foi há 159 anos atrás. Mas,
AINDA, hoje lutamos muito sobre os
direitos da mulher.

E continuam a existir mulheres
muito corajosas a lutarem pelos direi-
tos, como a jovem Ahed Tamimi que

defendia o seu povo na Palestina e por
isso foi presa. 

E, ainda, existem mulheres e crian-
ças que não podem ir à escola e tra-
balham em sítios muito duros, como
por exemplo, em obras e minas…

Como pode isto acontecer?
Nós achamos isso muito mal. Por-

que todas as pessoas têm os mesmos
direitos, sejam adultos ou crianças,
sejam homens ou mulheres.

Hoje, no dia 8, é um dia de defesa
de direitos humanos e está no nosso
calendário!

Maria Honório e Lara Miranda 
(eB Lagoa da Palha)

oo  qquuee  AAccoonntteecceeuu  nnoo  ddiiAA  ddAA  mmuullhheerr??

13 de Março 2018informAção gerAl Jornal do Pinhal Novo6

Nos Ídolos da Baixa 

9977ºº  AAnniivveerrssáárriioo  ddoo  ppccpp  
ccoommeemmoorrAAddoo  eemm  ppAAllmmeellAA
A Comissão de Freguesia de Palmela do PCP promove o almoço anual, no
próximo sábado, dia 17, pelas 13h00, comemorativo do 97º aniversário do
Partido Comunista Português.
A iniciativa terá lugar nos Ídolos da Baixa e contará com a presença de Ar-
mindo Miranda, da Comissão Política.

Dia Internacional da Mulher

uunniiããoo  ddAAss  ffrreegguueessiiAAss  ssAAúúddAA
mmuullhheerreess  ee  ppoocceeiirrããoo  ee  mmAArrAAtteeccAA  
O executivo da União das Freguesias de Poceirão e Marateca aprovou, por
unanimidade, uma saudação alusiva ao Dia Internacional da Mulher.
O documento aprovado na reunião da passada quinta-feira recorda que “no
dia 8 de Março de 1857 centenas de mulheres das fábricas de vestuário e têx-
teis de Nova Iorque iniciaram uma marcha de protesto contra os baixos sa-
lários, contra o período de mais de 16hoo diárias de jornada e as más
condições de trabalho. Durante  esta grave ocorreu um incêndio que causou
a morte de cerca de 130 manifestantes.”
“Mais tarde, durante uma conferencia mundial das organizações socialistas,
que decorreu em Copenhaga, a revolucionária alemã Clara Zetkin propôs
que o dia 8 de Março fosse assinalado como o Dia Internacional d Mulher,
tendo este dia sido recomendado pelas Nações Unidas desde 1975”, recorda
a saudação apresentada, sublinhando que  este dia simboliza “a luta pela
igualdade de direitos entre homens e mulheres, uma luta que ainda hoje con-
tinua actual, apesar dos diversos avanços da sociedade”.
O documento aprovado pelo executivo sublinha, ainda, que “no mundo oci-
dental foram conquistados direitos e oportunidades que durante muito tempo
lhes estiveram negados” e dá como exemplo Portugal, onde “o 25 de Abril de
1974, foi determinante para as mulheres portuguesas, ao  conferir-lhes o es-
tatuto de mulher com um maior e melhor acesso à educação, ao trabalho e à
sua participação na vida social, política e cívica”.
Neste sentido, o executivo liderado por Cecília de Sousa saúda “todos aqueles
que contribuíram para a construção de uma sociedade mais justa e solidária,
e em particular todas as mulheres de Poceirão e Marateca, que ao longo dos
anos assumiram responsabilidades politicas, sociais, culturais e empresariais,
que tanto têm dignificado a nossa história e desafia as gerações vindouras a
consolidar, cada vez mais, uma sociedade mais igualitária, onde a dignidade
e o exercício do pleno direito que é conferido às mulheres seja reconhecido
em todas as áreas da nossa sociedade”.

Concelho de Palmela

ddeeppuuttAAddAA  ddoo  ppccpp  vviissiittoouu  
iinnssttiittuuiiççõõeess  llooccAAiiss
Paula Santos, deputada do PCP na

Assembleia da República, acompa-
nhada de dirigentes locais do Par-

tido Comunista Português, visitou, recen-
temente, algumas instituições do concelho
de Palmela.  

A visita, inseriu-se num conjunto de
contactos que o grupo parlamentar do
PCP está a realizar na região, tendo em
vista um trabalho de proximidade com as
diversas instituições locais, e que visa co-
nhecer melhor os seus anseios, problemas
e expectativas, no intuito de intervir junto
das entidades competentes, a Assembleia
da República e o Governo, explica o PCP
num comunicado enviado ao JPN.

No decorrer desta visita a deputada reu-
niu com a Directora da Escola Secundária
de Pinhal Novo, seguindo-se de visita à es-
cola, onde foram abordados temas como a
insuficiência do número de auxiliares de
educação, o que coloca em causa o normal
funcionamento da escola, e o pavilhão des-
portivo que foi construído sem cobertura
total o que condiciona a prática de educa-
ção física, particularmente nos dias em que
a chuva se faz sentir com mais intensidade.

Ainda no âmbito da iniciativa, decorreu
uma visita à Extensão de Saúde de Pocei-
rão, que contou com a presença de res-
ponsáveis locais e distritais da saúde,
nomeadamente do Agrupamento dos
Centros de Saúde da Arrábida, e de Cecí-
lia de Sousa, presidente da União de Fre-
guesias de Poceirão e Marateca. “Nesta
reunião foram abordadas preocupações
com as respostas à população; a insufi-
ciência de médicos e outros profissionais
da saúde, tendo sido manifestada aber-

tura para o diálogo e para a procura das
melhores soluções para resolver o pro-
blema do acesso aos cuidados de saúde
da população”, sublinha o PCP.

Ainda no âmbito do encontro com ins-
tituições locais, a deputada Paula Santos
reuniu com a direcção do Centro Social
de Palmela, tendo sido apresentadas ques-
tões diversas, como a necessidade de in-
tervenção na melhoria das instalações do
equipamento; as dificuldades financeiras
da instituição, e os pagamentos em atraso
aos trabalhadores e com o Teatro “O
Bando”, que apresentou as dificuldades
de financiamento para a sua actividade, li-
gadas ao desinvestimento crónico por
parte dos Governos PS, PSD e CDS-PP,

ao longo de muitos anos, também na área
da cultura, não garantindo às companhias
profissionais de teatro o devido apoio para
a fruição da cultura e consequentemente
para desenvolvimento cultural no País.

Ainda de acordo com o documento, a
deputada comunista manifestou a sua
preocupação com “os problemas coloca-
dos, assumindo o compromisso de in-
terpelar o Governo na Assembleia da Re-
pública e suscitar a sua intervenção. Ma-
nifestou, igualmente, a solidariedade e
disponibilidade total do grupo parlamen-
tar do PCP para continuar a acompanhar
o desenvolvimento destas e de outras ma-
térias que preocupam as populações e os
trabalhadores do concelho de Palmela”.

Jovens participam em ações de sensibilização 

ppAAllmmeellAA  vvoollttAA  AA  AAppeellAArr  àà  ppAAzz  nnAA  ppAAlleessttiinnAA  
APalestina volta a estar na ordem do dia

em Palmela. No âmbito do programa
da 23.ª edição do "Março a Partir", Mês da
Juventude, e dando continuidade ao rela-
cionamento institucional que tem vindo a
ser reforçado nos últimos anos, o município
de Palmela dedica o dia 15 de Março à Pa-
lestina, através da realização de um con-
junto de atividades, onde os jovens do
concelho serão o principal público-alvo.
Destaque para a inauguração da exposição
"Herança Cultural Palestiniana - História

e Luta" e para a exibição de um documen-
tário sobre o processo de colonização da
Palestina, seguida de um debate com os
alunos do Ensino Secundário do concelho,
com a participação da artista Joana Villa-
verde, do jornalista e professor universitário
José Goulão, do Embaixador da Missão Di-
plomática da Palestina em Portugal, Nabil
Abuznaid, e do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Palmela. A moderação está a
cargo de Carlos Almeida, vice-presidente
do Movimento pelos Direitos do Povo Pa-

lestino e pela Paz no Médio Oriente. Du-
rante a tarde, jovens do concelho farão uma
intervenção artística no mural do Largo de
S. João. Segue-se a assinatura de petição/pos-
tais e uma concentração pela libertação de
Ahed Tamimi e pela Paz.

Intitulado "Solidariedade com a Pales-
tina", o programa é promovido pelo Muni-
cípio com o Alto Patrocínio do Embaixador
da Palestina e o apoio do Movimento pelos
Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no
Médio Oriente.

Dia Internacional da Mulher

eexxeeccuuttiivvoo  uunniiddoo  nnAA  ddeeffeessAA  ddAA  iigguuAAllddAAddee
ddee  ddiirreeiittooss  ee  ooppoorrttuunniiddAAddeess
Àsemelhança do que vêm acontecendo

ao longo dos anos 2018 não foi dife-
rente e a Câmara Municipal de Palmela
aprovou, por unanimidade, em reunião pú-
blica, desta vez, duas moções relativas ao
Dia Internacional da Mulher, comemorado
a 8 de Março. Apresentadas pelo PS e CDU
ambas Lamentam que em pleno século XXI,
“desigualdades no mundo do trabalho, na
família e na sociedade e casos de violência,
discriminação e assédio continuam a proli-
ferar”. Por isso “a comemoração desta data
passa pela reflexão, pelo debate e pela ação,
com medidas concretas que contribuam
para uma verdadeira igualdade de direitos
e de oportunidades para todas e todos”,
dizem. Para a CDU  “as comemorações do
Dia Internacional da Mulher, estão, cada
vez mais, enraizadas na sociedade, consti-
tuindo-se como momento privilegiado de re-
flexão sobre o mundo atual. E justifica-se!
Mais de um século depois da primeira co-

memoração, a conquista de direitos como o
voto, o acesso à educação ou a ascensão a
cargos de poder não podem ofuscar os pro-
blemas e injustiças que subsistem num
mundo que se quer moderno e avançado
mas perpetua visões medievais de proprie-
dade e subserviência no feminino”. O texto
recorda que “de outras partes do globo, che-
gam-nos notícias de guerra, genocídio e vio-
lência generalizada, onde mulheres e
crianças são as partes mais afetadas”. O PS
considera que “A luta das Mulheres pela
igualdade de Direitos Humanos e de opor-
tunidades, continua porém neste mesmo sé-
culo. Por isso continuamos a comemorar no
dia 8 de março o Dia Internacional da Mu-
lher”. Os socialistas dizem todavia “se na
nossa sociedade podemos comemorar com
alegria este dia, não podemos ignorar que
pelo mundo assistimos a situações relativas
à condição da mulher que só nos podem re-
voltar enquanto seres humanos, e enquanto

cidadãos e cidadãs do mundo. Assistimos,
horrorizados, ao recente rapto de 100 me-
ninas na Nigéria que alguém quis castiga
por quererem ter instrução. Tomámos co-
nhecimento do caso Malala Yousafzai, pré-
mio Sakharov e prémio Nobel da Paz,
baleada por frequentar a escola no Paquis-
tão ou ainda o desespero das mulheres sírias
que na luta pela sobrevivência de si próprias
e da sua família são obrigadas a atos se-
xuais em troca de bens alimentares e outros
que lhes permitam sobreviver a elas e às
suas famílias. Não esquecemos as vítimas de
violência doméstica em Portugal, o que nos
deve envergonhar todos como sociedade.
Em 2016, segundo dados do relatório anual
da APAV foram registados 9347 vítimas, em
termos nacionais, sendo que 81,9% eram
mulheres. No distrito de Setúbal existiram
cerca de 399 processos, dos quais 297 foram
vítimas de crimes e de entre estas cerca de
80% eram do sexo feminino”. 

voltar ao indíce
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CARneIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Julgamento: Juízo,

renascimento.
Amor: Poderão surgir alguns conflitos que neces-
sitem da sua reflexação. Prepare-se para notícias
inesperadas.
Profissional: Não baixe os braços. Esta semana,
alcançará com êxito a tudo a que se propuser. Fi-
nanceiramente está estagnado.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

TouRo 21/4 A 21/5
Carta Dominante: o Amoroso: selecção,

plenitude.
Amor: Poderá ter um reencontro que o deixará
nervoso. Tenha mais atitude e arrisque. Deve se-
guir os seus instintos!
Profissional: Os olhos andarão postos em si. Seja
mais atento e proteja-se! Financeiramente não
gaste de forma desnecessária.
Saúde: Cuide da sua visão.

GéMeoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Força: audácia, com-

paixão.
Amor: Estará com sérias dúvidas e dificuldade em
tomar decisões. Não divague nos pensamentos.
Coloque os pés assente em terra!
Profissional: Procure com mais convicção. Confie
em si e nas suas capacidades. Vai chegar ao su-
cesso se se esforçar mais. Financeiramente conte
com algumas percas.
Saúde: Controle o sistema nervoso.

CARAnGueJo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Imperador: domí-

nio, orientação.
Amor: Aprenda a auto-dominar os seus impulsos.
Estará particularmente sensível. Deve falar sobre
os seus sentimentos e descontrair.
Profissional: Surgirá uma oportunidade que deve
agarrar. Esteja atento. Financeiramente terá entrada
de dinheiro.
Saúde: Dores ósseas.

Leão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Louco: inconsciên-

cia, ímpeto.
Amor: Será uma semana difícil para este nativo.
Alguns acontecimentos necessitarão de controlo
de emoções. Não perca a cabeça, nem aja de forma
irresponsável.
Profissional: Acautele-se com criticas. Nada po-
derá falhar. Financeiramente faça face a despesas
atrasadas.
Saúde: Controle o stress.

VIRGeM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Mundo: totalidade,

autonomia.
Amor: Seja romântico. Esta semana terá de alterar
rotinas e viver mais a vida a dois. Aproveite e namore!
Profissional: Não se disperse e concentre-se! O
trabalho tende a fluir, mas terá de propor-se a ob-
jectivos. Financeiramente terá pequenas entradas
de dinheiro.
Saúde: Beba mais água.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o eremita: desapego,

reflexão.
Amor: Poderá sentir-se ameaçado por dizeres fal-
sos. Tenha calma, e não acuse sem certezas. Pre-
pare-se para uma semana conflituosa.
Profissional: Estabeleça metas e tente alcança-las,
mas com calma. Financeiramente controle gastos
excessivos.
Saúde: Cuide da sua coluna.

eSCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Imperatriz: criatividade,
realização.
Amor: Semana positiva para este nativo. Terá mo-
mentos únicos. Aproveite ao máximo a vida e re-
laxe.
Profissional: Poderá estar num ambiente confli-
tuoso. Não se exceda nas criticas. Financeiramente
está estável.

Saúde: Controle a tensão arterial.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Papisa: domínio, incons-
ciência.
Amor: Guarde para si alguns factos que poderão
comprometê-lo. Seja menos impulsivo. Deve dar
um passo de cada vez, quanto às suas decisões.
Profissional: Estabeleça alguma harmonia. Tudo
será feito a seu tempo. Sujeito a desonestidades fi-
nanceiras.

Saúde: Faça uma dieta equilibrada.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: o Mago: diligência, persis-
tência.
Amor: Poderá criar instabilidade numa relação.
Não se esqueça que poderá magoar sentimentos,
mesmo que sem intenções de sua parte. Reflicta
antes de agir.
Profissional: Acautele-se com colegas. Estará su-
jeito a desonestidades. Financeiramente poderá ne-

cessitar de ajuda.
Saúde: Cuidado com o colesterol.

AquáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Sol: imaginação, difusão.
Amor: Óptima semana para o amor. Viaje, inove,
aproveite todos os minutos. Seja feliz!
Profissional: Conte com novos projectos e parce-
rias. Financeiramente controle gastos.
Saúde: Faça mais desporto.

PeIxeS 19/2 A 20/3
Carta Dominante: A estrela: perfeição,

orientação.
Amor: Poderá encontrar um novo amor, ou até
viver momentos fantásticos a dois. Semana óptima
para fazer surpresas e ser surpreendido. Aproveite!  
Profissional: Poderão surgir novos contratos. Leia
bem antes de assinar/acordar. Financeiramente
faça gastos prazerosos.
Saúde: Cuide da sua imagem.
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PPooeemmaa

O ventre somente o pressentia
Na cálida maternal intuição
A venturosa mãe, estremecia
Pelo mistério da fecundação

Uniram-se em perfeita sintonia
Mãe e filho, juntos em forte enlace…
O filho se desenvolvia e crescia
E queria mostrar ao mundo a sua face

E foi naquela venturosa hora
Mãe e filho desejaram claridade…

A vida, olhou a luz sem demora
Num misto de choro e felicidade

E no seu colo calmo, se aqueciam
Natural e recíproco, aconchego
De tanto bem-querer se enterneciam
Num enleio terno, de cuidado apego

Esse rebentinho feliz crescia
Transbordando fascínio e doçura
A mãe contente, resplandecia
Ao senti-lo são, cheio de frescura 

Andou na escola, foi estudando
Os anos vão fugir, a cavalgar
O filho, pela vida vai lutando
A mãe atenta, continua a zelar

Como do seu tronco, ramo ou haste
À árvore permanecerá aliado
Por muito que vá, e dela se afaste
À mãe continuará sempre ligado…

 Lúcia Pereira

llaaççooss  ddee  aammoorr

Todas as crianças têm direitos! E
isto é importante dizer porque elas
vivem melhor com direitos.

A Malala luta pelo direito de estu-
dar das meninas. No outro dia ouvi
nas notícias falarem da Malala. Ouvi
que ela estava muito contente de ter
ido ver a sua casa no Paquistão. Não é
justo que ela não possa estar em segu-
rança no seu pais e tenha que voltar
para Inglaterra. Se não fosse a Malala
haviam meninas que continuavam
sem poder ir à escola. E isso é injusto!
Os rapazes podem ir e também são
crianças. Porquê as meninas não
podem? 

Acho injusto que algumas crianças
não tenham direitos. Quando oiço his-
tórias no “Eu participo” sobre crian-
ças que no mundo ficaram sem os seus
direitos, fico triste. O uso de plástico
também faz mal ao ambiente e exis-

tem crianças que tiveram de sair das
suas casas porque viviam muito mal
por causa da poluição. Devíamos usar
menos plástico. Não sei porque inven-
taram o plástico se haviam outras coi-
sas melhores que não poluíam o
ambiente. É difícil usar menos plástico
porque desde que começámos a usar
nunca mais conseguimos parar. É pre-
ciso muito esforço para mudar. Des-
cobri que há pessoas que deitam
cotonetes para a sanita. Os cotonetes
têm plástico e vão parar ao mar e os
peixes confundem com os alimentos
que devem comer. 

Antigamente usavam sacos de pano
e agora usamos sacos de plástico. Mas
há solução. Reutilizar os sacos de
plástico. Para quê pegar em mais se já
temos sacos?

Na minha turma andamos a pensar
em mensagens para a nossa escola

com ideias de poupar o ambiente e di-
minuir o uso de plástico. Começámos
com os nossos lanches!

Toda a gente devia usar menos plás-
tico. Toda a gente deve ter direitos
porque os direitos ajudam a viver me-
lhor. E todos devemos conhecer e de-
fender os direitos.

Alice 
(EB António Matos Fortuna)

ddiirreeiittooss  ddaass  ccrriiaannççaass

No Cineteatro S. João

1122  ddee  mmaaiioo  ‘‘eemm
PPiiJJaammaa  nnoo  tteeaattrroo’’

Passar uma noite no Cineteatro S. João, em Palmela é o
que propõe a iniciativa “Em Pijama no Teatro”, para a

noite de 12 para 13 de Maio. A actividade, dirigida aos
mais jovens, é organizada pela Passos e Compassos/Dan-
çArte, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela. Os
participantes vão ter a oportunidade de dormir num palco
e passear de pijama num teatro, conhecer a história e as
histórias do Cineteatro S. João e participar em muitas ati-
vidades. As inscrições já estão a decorrer (lotação limitada)
e podem ser efetuadas contactando o Cineteatro S. João,
pelo 212336630.

No Parque de Campismo Vasco da Gama

PPooPPuullaaççããoo  
ddee  iiddaaddee  mmaaiioorr
cceelleebbrraa  ddiiaa  
ddaa  eessPPiiGGaa
Apopulação sénior do concelho vai poder celebrar o Dia

da Espiga no dia 10 de Maio, no Parque de Campismo e
Caravanismo Vasco da Gama, em Pinhal Novo, com a já tra-
dicional iniciativa ComTradições. Um evento promovido pela
Câmara Municipal de Palmela e as IPSS na área das pessoas
idosas (GIQE - Grupo Interinstitucional para as Questões do
Envelhecimento). Este almoço convívio com animação para
a população de idade maior das IPSS do concelho, em que é
esperada a participação de cerca de 350 pessoas, visa reforçar
a partilha de memórias, tradições e vivências. Pretende-se,
também, continuar a sensibilizar para a importância do enve-
lhecimento ativo e para o importante papel desta faixa etária
no município de Palmela. A iniciativa proporciona a todos os
participantes a oportunidade de usufruírem de um dia de alegre
convívio, em contacto com a natureza. Para além do habitual
almoço convívio, haverá várias propostas interinstitucionais,
tais como um estendal de memórias, jogos lúdicos e tradicio-
nais, uma visita livre ao parque, o Concurso Ramo da Espiga
2018 e animação musical, com dois grupos de acordeonistas.
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CCAARRNNEEIIRROO  2211//33  AA  2200//44
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  JJuussttiiççaa::  lei, rectidão.

AAmmoorr: Será uma semana de limitações. Liberte--
se de situações do passado. Um segredo poderá
ser revelado. Imponha-se! Prepare-se para discus-
sões no seio familiar.
PPrrooffiissssiioonnaall: Estará sob análise de superiores. Fi-
nanceiramente receberá dividendos ao dobro.
SSaaúúddee: Estável.

TTOOUURROO  2211//44  AA  2211//55
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  RRooddaa  ddaa  FFoorrttuunnaa:: ne-

cessidade, acaso.
AAmmoorr: Encontrará novas oportunidades, neste
campo. Uma nova ligação e romance pode surgir,
pelo que será a semana ideal para fazer uma mu-
dança na sua vida.
PPrrooffiissssiioonnaall: Terá que tomar decisões. Escolha o
caminho que para si seja mais confortável. Finan-
ceiramente mantenha o dinheiro em movimento.
Venda e compre.
SSaaúúddee: Controle a tensão arterial.

GGÉÉMMEEOOSS  2211//55  AA  2200//66
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  OO  DDiiaabboo::  ambição, servi-

dão.
AAmmoorr: Poderá sentir-se dividido. Siga o seu cora-
ção. Semana propícia para relações sem compro-
misso. Prepare-se para novas emoções.
PPrrooffiissssiioonnaall: Inicie novos projectos, pois será
muito bem sucedido. Financeiramente faça uma
análise às suas despesas.
SSaaúúddee: Desgaste físico e psicológico.

CCAARRAANNGGUUEEJJOO  2211//66  AA  2222//77
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  PPaappiissaa:: sigilo, ocul to.

AAmmoorr: Poderá esconder sentimentos. Será apenas
uma defesa. Fale abertamente e conseguirá escla-
recer pequenas questões.
PPrrooffiissssiioonnaall: Terá que se dividir em várias tarefas.
Não será fácil, mas conseguirá calmamente atingir
os objectivos. Financeiramente conquistará uma
mudança positiva.
SSaaúúddee: Beba mais água.

LLEEããOO  2233//77  AA  2222//88
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  JJuussttiiççaa::  semelhança,

equidade.
AAmmoorr: Tendência para o isolamento. Semana bas-
tante instável, para este nativo. Sentir-se-á preso
e estagnação na sua vida amorosa.
PPrrooffiissssiioonnaall: Poderá contar com trabalho em
equipa. Financeiramente poderá exceder-se nos
seus gastos.
SSaaúúddee: Controle estados depressivos.

VVIIRRGGEEMM  2233//88  AA  2222//99
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  OO  IImmppeerraaddoorr:: soberania,

orientação.
AAmmoorr: Apesar de este sector estar protegido, será
uma semana com alguma instabilidade e monoto-
nia. Poderá ter que manipular situações para atin-
gir objectivos.
PPrrooffiissssiioonnaall: Poderá ter que lutar mais por si, no
entanto não espere compensação financeira.
SSaaúúddee: Sujeito a insónias.

BBAALLAANNççAA  2233//99  AA  2222//1100
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  OO  PPaappaa::  contenda,

apreço.
AAmmoorr: Semana serena. Poderá ter que clarificar
situações e até deparar-se com pequenos desen-
tendimentos. Mantenha a calma, no sector fami-
liar, pois estará sujeito a manipulações.
PPrrooffiissssiioonnaall::  PPaarrttiillhhee  aass  ssuuaass  ttaarreeffaass  ccoomm  oouuttrrooss..
Nada deve ser feito de carácter individual. Finan-
ceiramente invista na sua imagem.
SSaaúúddee: Sujeito a estados nervosos.

EESSCCOORRPPIIããOO  2233//1100  AA  2211//1111
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  MMoorrttee:: renascimen to,

mudança.
AAmmoorr: Liberte-se do passado. Faça escolhas e de-
cida consoante o seu coração mandar. Deve ser rí-
gido. Prepare-se para iniciar uma nova fase na sua
vida.
PPrrooffiissssiioonnaall: Poderão tirar o tapete debaixo dos
pés. Previna-se! Terá entrada lentas de dinheiro.
SSaaúúddee: Cuidado com a anca e bacia.

SSAAGGIITTááRRIIOO  2222//1111  AA  2211//1122
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  TToorrrree:: manifestação,

imprevisibilidade.
AAmmoorr: Poderá ver terminada uma situação. No en-
tanto e perante alguns conflitos, conseguirá ver
evoluções neste sector. Deve manter segredos.
PPrrooffiissssiioonnaall: Concentre-se nas suas tarefas. Finan-
ceiramente faça face a despesas.
SSaaúúddee: Instabilidade emocional.

CCAAPPRRIICCóóRRNNIIOO  2222//1122  AA  1199//11
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  OO  AAmmoorroossoo:: selecção,

plenitude.
AAmmoorr: Poderá manter algum secretismo. O amor
prevalecerá esta semana. Deve aproveitar para se
divertir mais.
PPrrooffiissssiioonnaall: Esta semana tudo dependerá de si.
Faça as suas tarefas de forma autónoma. Finan-
ceiramente acabe com dívidas.
SSaaúúddee: Cuidado com pequenos acidentes domés-
ticos.

AAQQUUááRRIIOO  2200//11  AA  1188//22
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  AA  TTeemmppeerraannççaa::  rectidão,

apaziguamento.
AAmmoorr: Semana bastante descontrolada. Prepare-
se para discussões. Nada será fácil. Irá manter-se
só. Analise a sua vida sentimental.
PPrrooffiissssiioonnaall: Está em fase de ascensão. Deve
impor os seus limites e regras, mas seja mais hu-
milde. Financeiramente terá pequenas entradas de
dinheiro.
SSaaúúddee: Poderá ter noites mal dormidas.

PPEEIIxxEESS  1199//22  AA  2200//33
CCaarrttaa  DDoommiinnaannttee::  OO  CCaarrrroo:: zelo rectidão.

AAmmoorr: Deve avaliar a sua situação amorosa. Há
decisões que têm de ser tomadas. Estará bastante
instável e poderá perder o controlo de situações.
PPrrooffiissssiioonnaall: Comunique os seus projectos. Será
uma semana promissora. Financeiramente está es-
tagnado.
SSaaúúddee: Faça um check-up.
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HORÓSCOPO Semana de 29 de Maio a 2 de Junho

ppooeemmaa

És flor a desabrochar
Tens frescura no olhar
Ternura na contemplação
És fonte de prontidão

És arco-íris colorido
Terno olhar, embevecido
Nesse anel, protegedor
Aspergindo luz de amor

Estrela de alerta, brilhante
Peito quente, aconchegante
És floresta, misteriosa
Fresca, sempre harmoniosa

És rio, orlado de flores
Conténs, correntes de amores
Na mansa ida, até ao mar,
Desejos, de aconchegar…

Possuis colos, leais
Seguros confidenciais
De entranhas, és generosa
Por seres Mãe és Venturosa!

LLuucciiaannaa  RRRR

sseerr  mmããee

Odireito a ter saúde é um dos direitos
mais importantes para mim porque é

uma coisa que as crianças precisam muito.
E esse direito também têm a ver com ar
puro, por exemplo: quando eu estou com a
minha avó, ela está a ver as notícias e eu já
vi muitos incêndios. E isso deixa-me triste
porque, assim, as crianças não podem cir-
cular com ar puro. Isto da poluição também
tem a ver com os direitos da criança e, tam-
bém, faz parte da saúde. Eu diria ao mundo
para fazerem o melhor possível ou para não
fazerem poluição. Meterem o lixo no sítio
certo, não causar tantos incêndios.

Para não haver guerras as pessoas de-
viam falar umas com as outras. Este é outro
assunto que me preocupa. Muitas crianças
ficam sem casa. As crianças devem ter o
seu lar, a sua casa, um sítio bom para viver,
saúde, escola e amigos. São coisas que as
crianças precisam e se ficarem com essas
coisas podem ser felizes. Não precisam de

muitos brinquedos, podem às vezes cons-
truir. 

As crianças também podem melhorar o
mundo. Algumas crianças têm boas ideias
para melhorar o mundo. Mas não sei se os
adultos gostam de ouvir as ideias das crian-
ças. As pessoas que são más, não querem.
As pessoas que querem ajudar o mundo,
sim. Querem ouvir para também tentar jun-
tar essas ideias às suas ideias para depois
tentarem melhorar o mundo.

Não são as crianças que querem fazer
mal ao mundo. São os adultos. Quando as
crianças são pequeninas seguem as pega-
das dos pais, os pais mandam nelas. E às
vezes não corre bem. Elas vão crescendo
ao longo do tempo e depois na escola por-
tam-se mal e ao longo da vida vão ter coi-
sas más e depois são maus para o mundo.
Às vezes, também, sofrem problemas e que
os deixam chateados e depois só querem
fazer mal. Para melhorar a vida dessas

crianças devíamos ir ao governo falar. As
crianças precisam de ajuda. 

Para melhorar a escola devíamos tentar
que as crianças não fossem más para as au-
xiliares e para as professoras.  Os profes-
sores ensinam coisas importantes às
crianças. A escola onde eu ando é uma es-
cola muito amiga, aqui não mudava nada! 

CCaarroolliinnaa  --  EEBB  BBaattuuddeess

ooss  ddiirreeiittooss  ddaass  ccrriiaannççaass

Presentemente, com o ritmo frenético e
stressante do quotidiano, para ter qualidade
de vida e chegar a “velho” ainda “novo”, é
necessário manter corpo e mente sãos.

O processo de envelhecimento reduz ine-
vitavelmente a massa muscular, a força e di-
minui a capacidade de execução das acti -
vidades diárias, tornando-se assim impres-
cindível que este segmento da população pra-
tique exercício físico.

As artes marciais são uma excelente op -
ção, promovem flexibilidade, relaxamento,
força muscular, equilíbrio e coordenação mo-
tora, condicionamento cardiorrespiratório,
concentração, facilitando a possibilidade de
ser mais independente para os afazeres diá-
rios.

Actualmente, com o sedentarismo, a obe-
sidade, as disfunções alimentares e a depres-
são, as artes marciais, não só como acti-
vidade física, são cada vez mais importantes
para quem deseja uma existência saudável,
com corpo e mente em sintonia.

Os benefícios chegam não só num corpo
em forma, mas também mais resistente a
doenças e com ganho extra de flexibilidade,
elasticidade e agilidade, sendo que no Orien -
te, são usadas há séculos como exercícios
para a saúde, respeitando a particularidade da
idade.

Por estranho que possa
parecer, artes marciais co-
mo Karate, Aikido, Judo, Tai Chi Chuan, são
apontadas como actividades perfeitas para
quem já passou os 60 anos de idade e prati-
cadas com o devido cuidado são garantia de
vitalidade e prevenção de doenças pois vista
também como actividade de lazer, reduz o
stress, o que auxilia na reconstrução dos te-
lómeros (extremidade dos cromossomas),
componente dos genes atribuídos à longevi-
dade.

Os cuidados a ter para quem se pretende
iniciar nas artes marciais são os mesmos para
todas as pessoas que queiram iniciar qual-
quer actividade física, uma avaliação médica
onde serão verificadas doenças e uso de me-
dicação são o bastante.

As artes marciais durante a infância, auxi-
liam no desenvolvimento corporal, cognitivo
e social e pensando nelas como exercício fí-
sico, potenciam o fortalecimento muscular,
flexibilidade articular, postura correta, con-
trolo da respiração, desenvolvimento equili-
brado do corpo todo, desenvolvem os
reflexos e ajudam a manter a disciplina.

Pratique pela sua saúde.
FFeerrnnaannddoo  CCaallóó  VViioollaa

REGAVI - Medicina Tradicional 
e Complementar

eessppaaççoo  ssaaúúddee
Artes marciais

cchheeggaarr  aa  ‘‘vveellhhoo’’  aaiinnddaa  ‘‘nnoovvoo’’

Feira Comercial e Agrícola de Poceirão

ccââmmaarraa  ddee  ppaallmmeellaa  ccoommppaarrttiicciippaa
ccoomm  aappooiiooss  qquuee  rroonnddaammooss  1111  mmiill  eeuurrooss

ACâmara Municipal de Palmela
aprovou, por unanimidade, na
passada quarta-feira, a atribuição

de um apoio financeiro de 4 mil euros à
Associação da Feira Comercial e Agrícola
de Poceirão, com vista a colmatar parte
das despesas da organização da 29.ª edi-
ção do evento, que irá decorrer entre os
dias 6 e 8 de Julho. 

A autarquia palmelense assegura,
ainda, apoio técnico e logístico à Feira,
num total de 7 mil euros.

Recorde-se que este certame representa
a montra do que melhor se faz na fregue-
sia e ondem os visitantes podem, simul-
taneamente, contactar com as tecnologias
mais avançadas  ao serviço da agricultura
e com as picotas ancestrais, assistir a uma

monda no arrozal ou apreciar a horta que
todos os anos faz parte da exposição da
feira.

Este ano, a exposição  de gado e máqui-
nas agrícolas vai estar localizada no es-
paço do mercado mensal, uma mudança
que representa a qualificação da mostra,
quer para expositores, quer para visitantes.

De referir que a Feira Comercial e
Agrícola do Poceirão integra, ainda, a
mostra das associações da freguesia, um
programa de animação cultural e ativida-
des equestres.

Recorde-se que estão abertas, até dia 7
de Junho, as inscrições para a Eleição da
Rainha do Poceirão. 

A eleição é aberta a todas as jovens re-
sidentes no concelho de Palmela.

voltar ao indíce
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CaRneIRo 21/3 a 20/4
Carta Dominante: o Carro: sucesso, superação.

amor: Esta semana estará com o seu lado mais lutador.
Tem tudo para vencer. Apesar de alguma instabilidade sen-
timental, poderá sofrer ligeiras mudanças que o deixarão
baralhado. Terá de tomar uma decisão amorosa. No seio
familiar poderá sofrer algumas decepções.
Profissional: Estará um pouco distante dos seus afazeres.
Tem que colocar mãos à obra e avançar com calma nas
suas tarefas. Preste atenção às propostas que lhe são apre-
sentadas. Analise minuciosamente!
Saúde: Sujeito a queimaduras.

TouRo 21/4 a 21/5
Carta Dominante: o Papa: calma, conselho.

amor: Estará numa fase de alguma análise. No entanto,
tem uma semana repleta de alegria, em que pode contar
com a cara-metade. Aproveite esta semana para partilhar
momentos românticos.
Profissional: Poderá deparar-se com algumas lutas labo-
rais. Faça o seu trabalho de forma autónoma e não entre
em picardia com colegas. Financeiramente saiba lidar com
as suas despesas, pois poderá descontrolar-se. Não gaste
demais.
Saúde: Estabilidade.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: a Temperança: calma, tran-

quilidade.
amor: Semana instável para este nativo. Vai querer estar
sozinho, pois há situações a serem clarificadas no seu in-
terior. Pode acontecer um desentendimento grave que co-
locará um ponto final aos seus anseios. Conseguirá ter um
entendimento perfeito com a cara-metade, mas desta vez
com alguma reserva da sua parte.
Profissional: Mudanças positivas, neste campo. Conse-
guirá iniciar um novo ciclo. Preste atenção as novas portas
que se abrirão. Financeiramente conseguirá estabilidade.
Saúde: Ansiedade.

CaRanGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Carro: domínio, projectos.

amor: Irá sentir que poderia fazer mais pela sua vida sen-
timental. No entanto, estará um pouco bloqueado, neste
campo. Pode ter um sentido de injustiça, pelo que deverá
contornar e entregar-se mais! Aproveite para sair e diver-
tir-se com a pessoa amada.
Profissional: Tenha cuidado com quem o queira prejudi-
car e que o faça de forma desonesta. Semana muito difícil.
Poderá receber dinheiro que há muito aguardava. Conse-
guirá fazer face a despesas anteriores.
Saúde: Controle pequenos sintomas em órgãos duplos.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: a justiça: clareza, esclareci-

mento
amor: Poderá passar por uma situação ilusória. Antes de
avançar estude o caminho que vai trilhar. Irá evoluir neste
campo, mas tenha alguma calma para não ficar preso a
algo que não quer. No final da semana, a sua vida senti-
mental poderá sofrer uma mudança.
Profissional: Semana com poucas evoluções. Todos os as-
suntos devem de ser tratados com calma e ponderação.
Tudo acontecerá na altura devida, pelo que não deve forçar
situações. Poderá estabelecer acordos.
Saúde: Sujeito a depressões.

VIRGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: a justiça: regras, lei.

amor: Estará muito ansioso. Tem de se divertir mais.
Deve aproveitar os momentos sem pensar em qualquer
compromisso. Seja mais liberal e livre. Faça uma reflexão
aos seus sentimentos.
Profissional: Muito trabalho para esta semana. Conse-
guirá superar com muito sucesso todos os obstáculos. Os
seus frutos serão colhidos. Estabilidade financeira.
Saúde: Instabilidade energética.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a justiça: clarificações, equi-

dade.
amor: Há segredos que poderão ser descobertos esta se-
mana. Poderão surgir discussões, pelo que se apela à calma
e que ouça o outro lado. Não se precipite em decisões.
Deve ponderar.
Profissional: Uma nova fase se avizinha. Será a sua es-
trelinha da sorte a brilhar e que lhe traz o que há muito am-
biciona. Antes de gastar o seu dinheiro, pense bem! Deve
investir em várias áreas mas de forma racional.
Saúde: Sujeito a insónias.

eSCoRPIão 23/10 a 21/11
Carta Dominante: a Força: lutas, valentia.

amor: Poderá estar muito impulsivo. Quer que tudo seja
feito à sua maneira. No entanto, saiba manter o equilíbrio
e a serenidade à sua relação. No final da semana conse-
guirá passar momentos marcantes com a sua cara-metade.
Profissional: Irá terminar trabalhos atrasados. Todas as
lutas serão vencidas. Tem de se esforçar, mas irá alcançar
os seus objectivos. Entradas de dinheiro.
Saúde: Cansaço físico e psicológico.

SaGITáRIo 22/11 a 21/12
Carta Dominante: o Imperador: determinação,

autoritarismo.
amor: Estará um pouco autoritário, esta semana. Tem de
esclarecer o que pretende na sua vida sentimental. Mesmo
com algumas lutas conseguirá ter momentos de muita ale-
gria.
Profissional: Sentirá algumas limitações, neste campo.
Tem de se libertar das amarras e ir à luta. Não se acomode.
Conseguirá receber dinheiros atrasados.
Saúde: Faça análises de rotina.

CaPRICóRnIo 22/12 a 19/1
Carta Dominante: a Papisa: reserva, prudência.
amor: Tudo andará sob rodas. Irá lutar pelo que

pretende. Tenha cuidado com situações ilusórias que lhe
tragam alguma instabilidade. Não se isole!
Profissional: Cuidado com quem lhe queira pregar algu-
mas rasteiras. Deve saber o terreno que pisa e precaver-
se! Poderá sofrer uma despesa extra.
Saúde: Falta de força anímica.

aquáRIo 20/1 a 18/2
Carta Dominante: o Papa: sabedoria, protecção.
amor: Semana complicada para este nativo. Estará

muito nervoso e poderá proferir palavras que magoam
quem o rodeia. Tem de manter a calma. Antes de falar
pense bem, para não se arrepender mais tarde.
Profissional: Oportunidades poderão surgir. Esteja atento
e não deixe escapar nada. Aproveite a sorte que o destino
lhe reserva. Estará estável a nível financeiro, mas não pode
exagerar nos seus gastos.
Saúde: Algumas situações crónicas poderão agravar-se
esta semana, mas sem complicações.

PeIxeS 19/2 a 20/3
Carta Dominante: a Temperança: energia, des-

bloqueio.
amor: Deverá falar dos seus sentimentos. Está a passar
uma fase em que o amor paira no ar e que deve aproveitar
a vida. Poderá surgir uma nova opção amorosa.
Profissional: Aproveite novas propostas de trabalho. Esta
semana, conseguirá receber dinheiros atrasados.
Saúde: Desgaste energético.
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HORÓSCOPO Semana de 16 a 22 de Outubro

As crianças deviam viver num mun -
do sem violência! Eu acho que no mun -
do, às vezes, há muita violência. Há
violência nas escolas e isso não devia
existir. Às vezes, vejo essa violência na
televisão. Isto faz-me ficar triste. Magoa
a natureza e magoa tudo no mundo. Eu
não gosto muito de violência. 

O direito de ter amizade e amor é o
mais importante para mim. O mundo
devia ter isso. Eu mostrava isto ao
mundo. Mostrava ao mundo o amor
que nós temos pelas outras crianças. É
verdade que, às vezes, também nos
zangamos. E quando isso acontece, o
amor só volta quando pensamos no
que fizemos, quando pensamos em
coisas boas e a fazer coisas boas. É
assim que chamamos o amor.

As guerras que acontecem no
mundo são por falta de amor. Estão
nervosos. Para acalmar devemos res-

pirar fundo. Por exemplo, eu chego ao
pé do Simão e peço-lhe uma batata.
Ele diz não, mas suavemente!

Se eu tivesse um desejo, um único
desejo era abraçar todas as crianças do
mundo. Quando ouvi a notícia das
crianças presas nos EUA, afastadas
dos pais, fiquei muito triste. Pensei
que aquilo não estava a correr muito
bem, que estavam haver muitas guer-
ras por causa do querer, por causa do
que querem. A violência não é con-
nosco, é coisa com os adultos que nos
rodeiam. Por isso é que nós ficamos
com violência. Todos os dias a minha
mãe diz-me isto: Sempre que um
adulto rodeia uma criança com violên-
cia, a criança fica com violência. 

Dava um conselho aos adultos.
Quando os adultos põem as crianças
de castigo deviam pensar duas vezes
antes de nos pôr de castigo. Pensar

duas vezes é importante!
As crianças são felizes! Mas os

adultos andam enervados e tristes.
Estão tristes porque as pessoas vão
morrendo e eles ganham essas triste-
zas. Os adultos também ficam tristes
porque se zangam connosco. Nós,
crianças somos felizes porque os nos-
sos pais ensinaram-nos tudo para ser-
mos felizes. Este é o nosso segredo.

Adoro estar nesta convenção do eu
participo!

Dinis (EB Batudes)

eeuu  PPaarrttIIccIIPPoo!!

ccIIddaaddããooss  IInnvvIIssuuaaIIss  ee  ccoomm  ddeeffIIccIIêênnccIIaa  vvIIssuuaall  
ttêêmm  aacceessssoo  mmaaIIss  ffááccIIll  aaooss  llIIvvrrooss  PPoorr  ttooddaa  aa  uuee

Desde a passada semana livros, re-
vistas e outro material impresso

estarão mais facilmente disponíveis em
formatos acessíveis a todas as pessoas
invisuais ou com deficiência visual em
toda a UE. Este processo surge na se-
quência da ratificação do Tratado de

Marraquexe pela UE, processo que foi
concluído em 1 de Outubro. 

Como parte da Estratégia para o Mer-
cado Único Digital, as novas regras
criam uma excepção obrigatória e à es-
cala da UE às regras em matéria de di-
reitos de autor. O Tratado de Marraquexe

foi adoptado pela Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) em
2013. A legislação da UE relativa ao Tra-
tado de Marraquexe foi proposta pela
Comissão Europeia como parte da actual
modernização da legislação da UE em
matéria de direitos de autor.

Adega de Palmela

ÂÂnnggeelloo  mmaacchhaaddoo  
ÉÉ  oo  nnoovvoo  PPrreessIIddeennttee  ddoo
ccoonnsseellhhoo  ddee  aaddmmIInnIIssttrraaççããoo

Ângelo Machado, associado
desde 1996, neto de um dos
fundadores da cooperativa e

com ligações profissionais na área dos
recursos humanos e informática, assu-
miu, recentemente, o cargo de presidente
do Conselho de Administração da Adega
de Palmela, cujos últimos anos têm sido

marcados por um rejuvenescimento e por
uma intensa ascensão desta cooperativa.

Sobre este novo desafio, Ângelo Ma-
chado, presidente do Conselho de Ad-
ministração da Adega de Palmela,
assegura que quer “continuar a realizar
o bom trabalho que tem sido feito pela
marca Adega de Palmela e contribuir

para a modernização da Adega e valo-
rização dos seus produtos.”

Em adição a Ângelo Machado, tam-
bém os associados Ana Silva e André
Caldeira, pertencentes a famílias desde
sempre ligadas ao sector da vitivinicul-
tura, integram o novo Conselho de Ad-
ministração da Cooperativa.
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Papa: protecção, sabe-

doria.
Amor: Sente a sua vida sentimental estagnada e isso
anda a desmotiva-lo. Tome decisões, mas de forma
pensada e sem precipitações. Seja audaz e verá a sua
vida sentimental melhorar de forma repentina.
Profissional: Concentre-se no seu trabalho. Crie ob-
jectivos e faça uma tarefa de cada vez. Só assim con-
seguirá terminar com sucesso a actividade a que se
propuser. Financeiramente gaste no seu bem-estar.
Saúde: Sujeito a stress.

TouRo 21/4 A 21/5
Carta Dominante: A Temperança: energia,

serenidade.
Amor: As suas energias estão instáveis. Embora com
entendimento com a pessoa amada, há que se libertar
de assuntos do passado. Deve pedir conselhos a ami-
gos ou familiares para que o ajudem a ver a vida de
forma mais clara.
Profissional: Semana com algumas lutas, mas supe-
ráveis. Conseguirá com esforço, cumprir objectivo.
Financeiramente faça escolhas antes de gastar.
Saúde: Faça análises de rotina.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Mago: instabilidade, dis-

tracção.
Amor: Está muito impulsivo e isso poderá levar a de-
sentendimentos com a pessoa amada. Mantenha a
calma numa relação, seja prudente com as atitudes,
pois a sua vida poderá sofrer mudanças. Tudo depen-
derá de si.
Profissional: Está numa fase estável e não atacável.
Financeiramente não se dê a luxos. Seja mais modesto
e moderado nos seus gastos.
Saúde: Especial cuidado com a garganta.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Força: lutas, valentia.

Amor: Está numa fase de mudança favorável. Não se
deixe influenciar por futilidades. Domine você as si-
tuações. A sua vida sentimental está protegida contra
tudo e contra todos.
Profissional: Poderá ter que tomar decisões. O traba-
lho incidirá sobre si, mas conseguirá cumprir com o
que lhe for pedido. Financeiramente seja mais persis-
tente para receber dinheiro atrasado.
Saúde: Sujeito a quedas. Tenha cuidado.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Dependurado: apatia,

desmotivação.
Amor: Tome decisões. Poderá ter um novo interesse,
mas sem compromisso. Não se envolva emocional-
mente para não vir a sofrer mais tarde. Controle emo-
ções.
Profissional: As suas tarefas devem ser realizadas a
seu tempo. Não se precipite, pois tudo acontecerá no
momento certo. Se tiver dúvidas, pare para pensar
com calma. Avalie as suas finanças antes de gastar.
Saúde: Sujeito a um agravamento de estado. Previna-
-se.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: o Mundo: totalidade, au-

tonomia.
Amor: Sentir-se-á dividido. No entanto, encontrará o
caminho que procura e terá uma semana repleta de fe-
licidade e harmonia.
Profissional: Cumpra prazos e estabeleças regras. Há
situações que se podem tornar oficiosas. Financeira-
mente está estagnado.
Saúde: Faça exames de rotina.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: o Imperador: domínio,

orientação.
Amor: Sofrerá algumas desilusões e manter-se-á reser-
vado. Esclareça os seus anseios e verá que pode contar
com a pessoa amada para ultrapassar uma fase menos boa.
Profissional: Trabalho não lhe irá faltar. Exponha as
suas ideias pois será recompensado. Financeiramente
conte com entradas extra.
Saúde: Controle alergias.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o Mundo: realização, per-

feição.
Amor: Tem andado bastante pensativo, pois a sua
vida sentimental tem dependido mais de si. Poderá
surgir uma nova situação que o deixará nervoso. Tem
de se libertar e ir ao encontro dos seus desejos.
Profissional: Poderá ter que se dividir em mais que
uma actividade. Aceite propostas. Ao assinar acordos
leia atentamente todas as cláusulas.
Saúde: Sujeito a insónias.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Diabo: manipulação, lu-

xuria.
Amor: Sente-se muito ansioso e a sua vida sentimen-
tal está a tornar-se, a seu ver, desinteressante. Deve
ser mais atrevido. Deixe o seu lado possessivo e tei-
moso de parte e deixe-se levar pelas emoções. Apro-
veite o amor e as paixões para ser feliz.
Profissional: Poderão fazer-lhe propostas enganosas.
Analise antes de dar uma resposta e prepare-se para não
ser apanhado de surpresa. Financeiramente está bastante
negativado, pelo que não poderá submeter-se a gastos.
Saúde: Não levante pesos, para não agravar estados.
Especial atenção à anca e bacia.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: A Papisa: reserva, oculto.

Amor: Fase bastante negativada para este nativo. Sente-
se desiludido e isso poderá levar a uma ruptura e a de-
sentendimentos muito fortes com a cara metade. Está
impulsivo, pelo que o Tarot recomenda a que se reserve,
e com calma tente encontrar um caminho para a sua vida.
Profissional: Esta semana dê-se a riscos. Tudo a que
se propuser fazer terá sucesso. Financeiramente está
numa fase bastante negativa, pois o dinheiro parece
desaparecer. Contenha-se nos gastos!
Saúde: Instabilidade energética.

AquáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: A Imperatriz: fertilidade,

comunicação.
Amor: A tempestade está a passar. As suas energias
estão a ser transmutadas de forma natural. Talvez tenha
aprendido uma lição e necessite agora de renascer,
como a “fénix”. Pois bem, terá uma semana bastante
feliz, se falar sobre os seus sentimentos. Conseguirá
colher os frutos que semeou! Avance sem receio!
Profissional: Aproveite o que o Universo lhe reserva.
Terá uma óptima notícia neste sector. Financeiramente
poderá receber dinheiro de forma avolumada.
Saúde: Faça exames.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: o Imperador:autoridade, poder.

Amor: Está em fase de mudança. Há mágoas que per-
manecem consigo e por mais que tente levar a sua vida
para a frente, sente necessidade de esclarecer assuntos
pendentes. Portanto, resolva-os mas de forma humilde
para não perder a razão.
Profissional: Tudo acontecerá de forma lenta. Deverá
fazer as suas tarefas com cautela e de forma cons-
ciente. Financeiramente está numa fase de estagnação.
Saúde: Faça um check-up.
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Previsões Por Taróloga Margarida Fernandes
Contacto: 961 093 788. Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais em Setúbal e Quinta do Conde, e online para  TODO
O MUNDO - tarot.online2011@gmail.com • Saiba mais pelo site: www.tarologamargaridafernandes.com

HORÓSCOPO Semana de 6 a 12 de Novembro

Nos dias 18 e 19 de outubro, no Mer-
cado da Cidadania (Câmara Muni-

cipal de Palmela), foram desenvolvidas
as oficinas intituladas “Afinal, o que eu
preciso?” e “Histórias da nossa casa”.
Nestas oficinas, as crianças escutaram,
refletiram e discutiram vários assuntos e
dúvidas sobre a Convenção sobre os Di-
reitos da Criança, a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. No
final de cada oficina as suas vozes ecoa-
ram e ficaram registadas no “estendal”
A TUA VOZ! Aqui ficam algumas das
suas mensagens ao mundo contendo as
suas surpresas, indignações, certezas, es-
peranças e as suas vontades de agir! 

aa  ttuuaa  vvOOzz  ((ppaarrttee  ii))

O prolapso uterino é um problema gine-
cológico, normalmente mais comum em mu-
lheres idosas, contudo mulheres que tiveram
múltiplos partos, que se encontram na meno-
pausa, que se encontram grávidas ou até
mesmo que fizeram um esforço exagerado
podem passar por este problema que corres-
ponde à descida do útero para o interior da
vagina.

No prolapso uterino podemos ter situações
em que o útero desce, mas não aparece na
vulva ou pode até exteriorizar-se para mais
de 1 cm.

O tratamento varia de acordo com o grau
de descida do útero, podendo ser indicada a

realização de exercícios para fortalecer os
músculos pélvicos, medicação hormonal ou
cirurgia quando a situação for mais acen-
tuada ou outros tratamentos mostrarem-se
ineficazes.

De acordo com a Medicina Tradicional
Chinesa, o prolapso uterino acontece devido
à “Queda do Qi” ou à “Deficiência do Rim”,
sendo o tratamento feito com fitoterapia, acu-
punctura e exercícios específicos.

Os exercícios passam nomeadamente por
ao urinar interromper o jacto, contraindo o
músculo pubo-coccígeo que se localiza desde
o osso púbico até à base da coluna e realizar
também varias vezes diariamente a sua con-

tracção que vai ajudar a prevenir futuras si-
tuações de incontinência urinária ou fecal,
disfunção eréctil ou ejaculação precoce.

No que respeita a fitoterapia chinesa po-
demos pensar em fórmulas como a Zan Yu
Dan Jian (F21B) ou Bu Zhong Yi Qi Jia Jian
(F169) e em relação à acupunctura pontos
como o 1VC, 3 VC, 1VG, 30 E, 36E, 4RT e
consoante o diagnóstico pontos como o
20VG, 6RT, 20V, 21V ou 23V, 4VG, 4VC
podem também ser utilizados.

Fernando Caló Viola
REGAVI - Medicina Tradicional 

e Complementar

eessppaaççOO  ssaaúúddee

pprrOOllaappssOO  uutteerriinnOO

“Palmela, Experiências com Sabor!”

mmOOssccaatteell  ddáá  OO  mmOOttee  aaOOss  pprróóXXiimmOOss
ffiinnss--ddee--sseemmaannaa  ggaassttrrOOnnóómmiiccOOss
No âmbito do projecto da res-

ponsabilidade da autarquia pal-
melense de promoção gastro-

nómica “Palmela, Experiências com
Sabor!”, os próximos Fins-de-semana
Gastronómicos são dedicados ao Mos-
catel de Setúbal. Nos dias 9, 10, 11, 16,
17 e 18 de Novembro, serão 26 os es-
tabelecimentos de restauração e bebi-
das do concelho a proporcionar ex -
periências gastronómicas inovadoras,
onde o Moscatel de Setúbal dá o mote
na criação de pratos e sobremesas que
combinam, na perfeição, com o outono.

Esta parceria entre o município e a
Associação da Rota de Vinhos da Pe-
nínsula de Setúbal continua a apostar na
divulgação da gastronomia local e na
dinamização do tecido económico do
sector. Paralelamente, nos dias 10 e 11
de Novembro, o Cineteatro S. João, em
Palmela recebe mais uma edição do

Festival do Moscatel, iniciativa da Câ-
mara Municipal e da Rota de Vinhos da
Península de Setúbal, que reunirá os
principais produtores de Moscatel de
Setúbal.

O programa “Palmela, Experiências
com Sabor!” 2018 encerra nos dias
14,15,16, 21, 22 e 23 de Dezembro,
com os Fins-de-semana Gastronómicos
Natalícios.

“O mundo está ruim e muito mau.” 
(Guilherme André)
“Chega de guerras no mundo” 
(Tomé Carvalho)
“Não separem os pais dos filhos!!!” (Mariana)
“Chega de violência!” (Maria Inês de Jesus Coelho)
“Chega de guerra no mundo!” (Margarida Miranda)
“Todas as pessoas do mundo deviam ter os mes-
mos direitos” 
“Por favor não deite o lixo para o chão”
“Mundo não deites lixo no chão”
“Ajudem todas as pessoas do Mundo.” 
(Guilherme)
“Ajudem o Mundo!”
“Que todos tenham paz por todos!”  (Francisco)
“Toda a gente deve ter amigos, toda a gente
deve ter respeito.”
“Todos nós temos de mudar o mundo por favor”
(Marco)
“Ajudem o ambiente e o mundo.” (Rodrigo)
“Por favor respeitem o ambiente.”
“A tua voz muda o mundo!”
“Cuide do planeta é a tua casa!” (Ana)
“É bom ser feliz!” (Anita)
“A tua voz também conta!”
“Todos nós devemos ir para a escola. O Mundo
precisa de ajuda porque há muita poluição.”
(Natália)

Lamentamos a inexistência de alguns nomes.
Uns porque não estavam mencionados na mensa-
gem, outros porque a água os quis abençoar e mo-
lhou o nosso estendal. As mensagens foram
transcritas tal como foram escritas. 

Crianças das Escola da 
EB Alberto Valente e EB Zeca Afonso

voltar ao indíce
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Amoroso: selecção, promessa.

Amor: Tende a alguns problemas, neste sector. Poderá ser
surpreendido pelo Universo e em certos momentos des-
controlar-se. Mesmo que abra o seu coração, há algo que o
irá bloquear.
Profissional: Irá desenvolver bastante trabalho, no entanto
nem tudo correrá como deseja. Tenha atenção ao que faz,
para terminar no prazo pretendido, o que lhe for imposto.
Financeiramente conte com entradas de dinheiro.
Saúde: Faça um check-up.

TouRo 21/4 A 21/5
Carta Dominante: A Temperança: confiança, har-

monia.
Amor: Sofrerá com lutas interiores. Esta não será a altura
certa para tomar decisões. No entanto, mantenha a calma,
pois quando tudo parece estar a tomar um caminho certo,
é surpreendido por um golpe do Universo, que impede que
a sua felicidade continue. No entanto, nem tudo está per-
dido.
Profissional: Poderá surgir uma nova proposta. Aceite,
pois será a oportunidade que há muito espera. Seja come-
dido nos seus gastos.
Saúde: Controle pequenos sintomas em órgãos duplos.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: o Diabo: servidão, desejo.

Amor: Mesmo que a sua situação não seja atacável, irá ter
momentos que desestabilizem a harmonia. Quererá coman-
dar situações e isso apenas trarão alguns desentendimentos.
Esteja preparado para ouvir o que não gosta.
Profissional: Terá uma mudança. Ao início poderá ter di-
ficuldade em adaptar-se, mas conseguirá! Financeiramente
terá entradas extra.
Saúde: Falta de força anímica.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: o Dependurado: paradoxal,

mudança.
Amor: Estará muito analista, esta semana. Sofrerá insta-
bilidade a nível emocional e alguma tristeza irá permanecer.
Terá tendência a pequenos conflitos por estar mais sensí-
vel.
Profissional: Deverá lutar pelos seus objectivos. Conse-
guirá alcançar com sucesso tudo o que pretender fazer. Fi-
nanceiramente terá entradas lentas.
Saúde: Desgaste físico e psicológico.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: o Eremita: desapego, se-

gredo.
Amor: Esta semana terá uma evolução favorável. Neces-
sita de reflectir e de se impor, mas com calma. Não se pre-
cipite. Verá que termina a semana com felicidade e bons
momentos.
Profissional: Poderão tirar-lhe o tapete debaixo dos pés.
Esteja atento a atitudes de outros. Financeiramente está es-
tagnado.
Saúde: Faça uma alimentação equilibrada.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A Morte: renascimento, mu-

dança.
Amor: Estará bastante confortável. Poderá realizar de-
sejos se se atrever mais. Invista numa relação, descon-
traia e divirta-se. Estas são as palavras-chave para esta
semana.
Profissional: Terá necessidade de mudar. Esta é a se-
mana ideal para o fazer. Invista nos seus sonhos e
avance. Financeiramente terá lutas para receber o que
lhe é devido.
Saúde: Faça análises de rotina.

BALAnçA 23/9 A 22/10
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: acaso,

objectivo.
Amor: Sofrerá alguns desgostos, esta semana. Não se
iluda. Está numa fase negativa, neste campo, pelo que
as suas relações devem ser mais descontraídas e menos
comprometedoras. Terá oscilações de estado.
Profissional. Tome decisões. Faça-o com o seu cora-
ção. Financeiramente está estável.
Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: o julgamento: emancipa-

ção, renascimento.
Amor: Inicia a semana de forma tranquila e monótona.
No entanto, estão protegidos momentos a dois. Conse-
guirá ultrapassar e investir numa relação, pelo que deve
aproveitar para se divertir.
Profissional: Semana óptima para tirar férias. Deverá
fazê-lo para repor energias necessárias. Financeira-
mente controle despesas.
Saúde: Estará com as suas energias instáveis.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: o Dependurado: enublado,

readaptação.
Amor: Terá que esclarecer algumas questões que per-
sistem. No entanto, será uma semana tranquila, visto
que terá tendência a usufruir da sua independência.
Faça pequenas viagens de lazer.
Profissional: Não espere grandes emoções. Deixe que
tudo corra a seu tempo. Tenha cautela nas suas despe-
sas. Não se exceda.
Saúde: Sujeito a stress.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: o Mago: percepção, execu-

ção.
Amor: Sentir-se-á preso a uma situação. Deve libertar-
se e aproveitar momentos a dois. No entanto, inespera-
damente poderá mudar o seu sentido de humor e terá
tendência a encontrar problemas, onde não há! Não
complique.
Profissional: Inicie uma nova fase. Invista na sua car-
reira. Está numa fase de mudança radical nas suas fun-
ções. Poderá ter dificuldades em recebimentos.
Saúde: Controle as suas emoções.

AquáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: o Diabo: desejo, engano.

Amor: Poderá manter alguns segredos. No entanto,
conte com alguma limitação nas suas acções. Sofrerá
lutas subtis. Faça uma análise aos seus sentimentos.
Profissional: Seja rígido em relação a regras. Cumpra
prazos e nada deverá falhar esta semana. Poderá ofi-
cializar uma situação. Faça investimentos na sua ima-
gem.
Saúde: Sujeito a ansiedade.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: o Imperador: domínio,

orientação.
Amor: Esta semana terá a evolução de um estado.
Abra o seu coração e dê mais de si a uma relação.
Deve manter a reserva e a prudência, mesmo que
tenha de tomar decisões difíceis. Esta semana, por
mais que lhe custe, faça sacrifícios para manter a es-
tabilidade na sua vida.
Profissional: Nem tudo será como projectou. Terá ten-
dência a querer deitar tudo a perder. No entanto, não o
fará. Adapte-se a situações. Financeiramente terá de
lutar mais para receber o que lhe é de direito.
Saúde: Sujeito a insónias.
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HORÓSCOPO Semana de 27 de Novembro a 3 de Dezembro

Continuamos a publicar as mensagens que as
crianças deixaram ao mundo após a sua parti-

cipação nas oficinas sobre os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável e os direitos de todos/as
nós, no âmbito do Mercado da Cidadania (18 e 19
de outubro). As suas vozes ficaram registadas num
“estendal”, mas a pedido de quem as pronunciou,
saíram para que mais pudessem escutar o que as
crianças veem, sentem e falam sobre o mundo e o
papel de cada um de nós. 

aa  ttuuaa  VVoozz ((PPaarrttee  iiii))

PPaaCCoottee  ddee  oouuttooNNoo  ddoo  sseemmeessttrree  eeuurrooPPeeuu::  
PPrroommooVVeerr  uumm  CCrreessCCiimmeeNNttoo  iiNNCClluussiiVVoo  ee  ssuusstteeNNttááVVeell
AComissão estabelece as prioridades

económicas e sociais da UE para
2019, apresenta o seu parecer sobre os
projectos de planos orçamentais e con-
firma a existência, no caso da Itália, de
um incumprimento particularmente grave
do Pacto de Estabilidade e Crescimento.
A Grécia é integrada no Semestre Euro-
peu pela primeira vez.

O ciclo de coordenação das políticas
económicas e sociais da UE para 2019 –
Semestre Europeu – foi lançado numa
contexto de crescimento sustentado mas
menos dinâmico e num clima de grande

incerteza. Muito foi já conseguido desde
2014, mas muito há ainda a fazer para
apoiar um crescimento inclusivo e susten-
tável e a criação de emprego, reforçando
simultaneamente a resiliência das econo-
mias dos Estados-Membros. Ao nível da
UE, será necessário tomar as decisões que
se impõem para continuar a reforçar a
União Económica e Monetária. No plano
nacional, é imperativo aproveitar a actual
dinâmica de crescimento para criar reser-
vas orçamentais e reduzir a dívida. O in-
vestimento e as reformas estruturais
devem centrar-se ainda mais na melhoria

da produtividade e no potencial de cres-
cimento. Com estas medidas, criar-se-ão
condições para uma estabilidade macro-
financeira sustentada, contribuindo para a
competitividade da UE a longo prazo. Por
sua vez, tal criará condições para mais e
melhores empregos, mais justiça social e
melhores condições de vida para os euro-
peus.

O pacote apresentado baseia-se nas
previsões económicas do outono de 2018
e assenta nas prioridades definidas no dis-
curso do Presidente Jean Claude Junker
sobre o estado da União de 2018.

Direitos da Criança

CCââmmaarraa  ddee  PPaallmmeellaa  
ooffeerreeCCee  mmaatteerriiaaiiss  ddiiddááCCttiiCCooss
ACâmara Municipal de Palmela as-

sinalou o Dia Universal dos Di-
reitos da Criança e o 29.º ani -

versário da Convenção sobre os Direitos
da Criança, através do envio, para todos
os estabelecimentos de educação e ensino,
de fichas de actividades. De acordo com
a autarquia trata-se de “uma forma didác-
tica, lúdica e apelativa de abordar a Con-
venção sobre os Direitos da Criança, a
incluir no dossiê “Educação em Direitos
e Cidadania Democrática”, esperando
contribuir para o trabalho do corpo do-
cente em sala de aula e na escola”.

De referir que as crianças do pré-esco-
lar e 1.º ciclo do ensino básico receberam
o poster “Todas as crianças têm direito a
entender a sua cidade”, que esclarece
como os seus direitos ocorrem nos locais
onde vivem, e os alunos dos 2.º e 3.º ci-
clos e ensino secundário receberam o pos-
ter “Direitos Humanos - todos os dias e
em todos os locais”, que propõe a desco-
berta das competências da Câmara Muni-
cipal, googlando a publicação municipal
“Sabes o que fazem as Câmaras Munici-
pais?”. Em ambos os materiais, crianças
e jovens são desafiadas/os a conhecer e a
utilizar a caixa de correio electrónico mu-
nicipal agenteeuparticipo@cm-palmela.pt,
destinada a esta faixa etária, como forma
de partilha de preocupações e ideias para

melhorar o acesso aos direitos na sua co-
munidade.

Segundo o município palmelense esta é
“mais uma acção integrada no Plano Mu-
nicipal de Promoção da Participação In-
fantil e Juvenil, no âmbito do qual o
Município continua, também, a desenvolver
o Clube “Eu Participo!”, em parceria com
a Escola Básica 2, 3 Hermenegildo Capelo,

de Palmela, e o Projecto “Eu Participo!”,
com as escolas de 1.º ciclo de ensino básico
de Batudes, Palhota, Lagoa da Palha,
Águas de Moura, Aires e António Matos
Fortuna (Quinta do Anjo), envolvendo 21
turmas, num total de cerca de 460 alunos”.
Durante o primeiro período lectivo, os par-
ticipantes destes projectos têm descoberto
mais sobre direitos da criança e direitos hu-
manos e assinalaram, esta semana, nas suas
escolas, o Dia Universal dos Direitos da
Criança com actividades definidas em tra-
balho de projecto e por si lideradas.

Adoptada pela Assembleia-Geral das
Nações Unidas a 20 de Novembro de 1989,
a Convenção sobre os Direitos da Criança
é o documento internacional de direitos hu-
manos mais ratificado em todo o mundo,
levando os Estados a implementarem, nos
seus países, legislação que garanta e pro-
mova os direitos da criança – não só direi-
tos básicos, mas direitos específicos, como
o seu direito de participarem, e não apenas
de serem ouvidas, nas discussões que afec-
tam as suas vidas e comunidades.

Neste sentido a autarquia prossegue a
sua aposta nesta área de trabalho, em
todas as faixas etárias, “com base no co-
nhecimento, entendimento e acção sobre
os direitos de todos nós, para um territó-
rio mais participado e uma cidadania
mais activa e esclarecida”.

“Mundo calmo sem assassinos e sem
guerra, salvem o Mundo.” (Beatriz Pires)
“O Mundo sem poluição.” (Maria Freitas)
“Por favor respeitem a Natureza.”
(Pedro Carreira) 
“Ser boa pessoa para as pessoas.”
“Não podemos mudar o mundo.”
“Não poluam o mundo, pensem nos ani-
mais de água.”
“O teu lápis mágico é a tua voz.” (João)
“Todos têm direito a ajudar a família.” (Isaac)
“Podemos mudar o mundo dando outras
perspetivas alguém.” (Luís)
“Nós, crianças, podemos cuidar do mundo!”
(Simão)
“Olá mundo! Eu estou sempre ao teu lado
sempre que precisares.”
“Todos têm de apanhar lixo no chão para
nós vivermos.” (Maria Fernanda)
“Ter direito a uma família.” (Inês Gomes)
“A tua vida de criança 😊😊” (Maria R.)
“Todos temos direito a tudo 😊😊” (Diana Brinca)
“Olá Mundo! Se nos sentarmos todos po-
demos mudar o mundo!”

“Devo ter direito a jogar à bola todos os dias.”
“Devo ter direito de fazer coisas de que gosto.”
“Brincar com os amigos e família.” (Leo-
nor Lúcio)
“Devemos ajudar a preservar o am-
biente.” (Eduarda)
“Devemos defender as pessoas e dar a
nossa opinião. Nós podemos mudar o
mundo!”
“As crianças também têm direitos, em
todo o mundo!”
“A tua vida de criança” (Marta)
“Ganha saúde e mostra a tua grande força.”
“Olá mundo nós temos de proteger as
crianças, mulheres e animais para sem-
pre. Amo-te Mundo!” (Mini Tiago)
“O mundo é melhor sem lixo no chão. O
mundo de cuida de nós. Pensar, partilhar
e viver o território com pessoas.”(Mara)
“Nós podemos defender o mundo!” (Tomás)
“Olá Mundo, nós podemos mudar o
mundo para um mundo melhor e saudável
e limpo que cheira melhor! Mundo do
mundo!”

Poster distribuído a todos 
os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e secundário

Lamentamos a inexistência de
alguns nomes. Uns porque não es-
tavam mencionados na mensagem,
outros porque a água os quis aben-
çoar e molhou o nosso estendal. As

mensagens foram transcritas tal
como foram escritas. 

Crianças das Escola da EB Alberto

Valente e EB Zeca Afonso
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CARnEIRo 21/3 A 20/4
Carta Dominante: o Eremita: solidão, procura.

Amor: Será uma semana de análise. Andará muito ansioso
e com as suas energias negativadas. Deverá abrir o seu co-
ração. Conte com um início de uma nova fase na sua vida.
No entanto há aspectos que terão de ficar para trás. Esqueça
o passado e siga em frente.
Profissional: Conte com um excelente trabalho em equipa.
Esforce-se e partilhe ideias. Não assine acordos sem ler
bem nas entrelinhas.
Saúde: Sujeito a oscilação de peso. Faça uma alimentação
regrada.

TouRo 21/4 A 21/5
Carta Dominante: o Louco: irreverência, dispersão.

Amor: Estará muito nervoso. Nem tudo o que pretender,
esta semana, estará a seu alcance. Exponha os seus senti-
mentos, mas de forma cautelosa. Terá tendência a perder o
controlo de situações e a criar maior instabilidade na sua
vida relacional.
Profissional: Surgirão alguns assuntos que necessitem de
ser debatidos. Tenha calma nas suas atitudes, pois poderão
surgir pequenos conflitos com colegas ou superiores. Não
se exceda com gastos.
Saúde: Cuide da sua pele e proteja-se do sol.

GéMEoS 21/5 A 20/6
Carta Dominante: A Mundo: realização, plenitude.

Amor: Estará numa fase de mudança. Faça mais por si e
imponha-se perante outros. Não se deixe influenciar. Terá
necessidade de se refugiar nos seus pensamentos e de tomar
decisões.
Profissional: Tenha cautela, pois estará sob avaliação.
Todos os seus movimentos serão analisados. Seja mais ri-
goroso. Poderá ter pequenas entradas de dinheiro, mas
pouco significativas.
Saúde: Faça um check-up.

CARAnGuEjo 21/6 A 22/7
Carta Dominante: A Força: audácia, compaixão.

Amor: Estará conflituoso. Deve esclarecer os seus problemas
e verá que tudo irá melhorar. O Tarot recomenda a que se con-
tenha nas palavras e atitudes. Portanto, cautela com o que diz.
Profissional: Trabalho não lhe irá faltar. É importante con-
centrar-se nas suas tarefas e estipular prazos. Financeira-
mente está estável, mas não se submeta a gastos.
Saúde: Faça análises de rotina.

LEão 23/7 A 22/8
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: necessi-

dade, acaso.
Amor: Esta semana sentirá que a sua vida sentimental está
estagnada. Necessita de emoções fortes e dificilmente irá
obter esta semana, o que pretende. Entrará em conflitos e
algumas teimosias. Analise os seus sentimentos e prepare-
se para algo inesperado.
Profissional: Está sujeito a falsidades. Não acredite em
tudo o que lhe disserem. Desconfie. Financeiramente terá
entradas lentas.
Saúde: Cuide da sua garganta.

VIRGEM 23/8 A 22/9
Carta Dominante: A justiça: equidade, consonância.

Amor: Será uma semana difícil. Estará bastante rígido nas
suas ideias e afirmações. Prepare-se para algumas discus-
sões que o deixarão com os nervos à flor da pele.
Profissional: Há pessoas a seu redor com más intenções.
Não se iluda. Conte com ajudas financeiras.
Saúde: Sujeito a alergias.

Balança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: A justiça: lei, regras.

Amor: Esta semana é excelente para fazer uma introspec-
ção. Clarifique sentimentos, pois estará com lutas internas.
Conseguirá encontrar um equilíbrio.
Profissional: Poderá ter que tomar decisões. Faça-as con-
forme os seus sentimentos, pois de nada lhe irá valer pensar
demais. Sujeito a descontrolo financeiro.
Saúde: Cuide da sua imagem.

ESCoRPIão 23/10 A 21/11
Carta Dominante: A Imperatriz: progresso, acti-
vidade.

Amor: Inicia esta semana surpreendentemente de forma
positiva. Irá dominar um relacionamento. Terá uma evo-
lução na sua vida sentimental. Apesar de protegido pelo
Universo, termina a semana menos bem, com algumas de-
silusões. No entanto, aproveite estes momentos bons para
ser feliz.
Profissional: Terá inicio uma nova fase. Faça o que há
muito aguarda! Financeiramente terá entradas ao dobro.
Saúde: Controle a tensão arterial.

SAGITáRIo 22/11 A 21/12
Carta Dominante: A Roda da Fortuna: mu-

dança, objectivo.
Amor: Esta semana, está bastante racional. Vai actuar de
forma cautelosa. No entanto, num momento mais positivo,
poderá sofrer uma desilusão. Terminará a semana com lutas
subtis.
Profissional: Tenha cuidado com os outros. Poderá ser pre-
judicado e manipulado. Mantenha o seu dinheiro em mo-
vimento. Compre e venda.
Saúde: Cuide dos seus ossos.

CAPRICóRnIo 22/12 A 19/1
Carta Dominante: o Imperador: domínio, orien-

tação.
Amor: Será uma semana bastante instável. Terá fases muito
complicadas em que facilmente conseguirá ultrapassar. No
entanto, poderá receber uma notícia que o deixe abalado,
mas que poderá contar com conforto por parte de outros.
Profissional: Estabeleça acordos. Seja astuto e escreva tudo
o que for falado. Financeiramente poderá receber um bónus.
Saúde: Sujeito a instabilidade emocional.

AQuáRIo 20/1 A 18/2
Carta Dominante: A Morte:renascimento, mudança.

Amor: Estará muito dominador. Nada será feito sem o seu
consentimento, pois quererá manobrar todos os movimen-
tos. Surgirão dúvidas que o deixem bastante preso a deter-
minados factos.
Profissional: Prepare novos projectos. Dê início a uma
nova actividade e à realização do que sempre sonhou. Fi-
nanceiramente poderá ter recebimentos avolumados.
Saúde: Controle as suas emoções.

PEIxES 19/2 A 20/3
Carta Dominante: A Temperança: equilíbrio,

harmonia.
Amor: Apesar de uma semana protegida, saiba que terá
momentos bastante inconstantes. Estará sujeito a muitas
emoções, mas que em excesso poderão terminar mal. No
entanto, a semana acaba de forma bem tranquila e apai-
xonada.
Profissional: Estipule objectivos. Jamais se disperse em
pensamentos, pelo que deve cumprir a sua palavra e entregar
trabalhos a tempo e horas. Seja regrado nas suas despesas.
Saúde: Deve fazer exames oftalmológicos.
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HORÓSCOPO Semana de 4 a 10 de Dezembro

As surpresas, indignações, certezas, esperanças
e as suas vontades de agir das crianças que par-

aa  ttuuaa  vvoozz ((PPaarrttee  iiiiii))

ddiissccoovveerreeuu::  1122  mmiill  PPaasssseess  ddee  vviiaaGGeemm  GGrraattuuiittooss  ddiissPPoonníívveeiiss
PPaarraa  jjoovveennss  ddee  1188  aannooss  ddeessccoobbrriirreemm  aa  eeuurrooPPaa  eemm  22001199
AComissão Europeia lançou o segundo

concurso DiscoverEU. Até terça-feira,
11 de Dezembro (12:00 CET), os jovens
com 18 anos podem candidatar-se a um
passe de viagem para descobrir a Europa no
próximo verão.

Este segundo concurso sucede ao êxito
do primeiro, que deu a 15 000 jovens a opor-
tunidade de viajar em toda a Europa entre
Julho e Outubro de 2018. Muitos deles par-
ticiparam nos eventos realizados durante o
Ano Europeu do Património Cultural.

O Comissário Tibor Navracsics, respon-
sável pela Educação, Cultura, Juventude e
Desporto, afirmou: “É óptimo ver que os jo-
vens aderem a esta nova oportunidade de
descobrir as culturas e tradições europeias,
compreender o que significa a diversidade
europeia e fazer amizades com pessoas que,
de outra forma, não teriam conhecido. A
primeira ronda mostrou que os jovens ad-
quirem autoconfiança e novas competên-
cias, como o espírito de iniciativa e a
aprendizagem de outras línguas. A iniciativa

DiscoverEU é muito mais do que viajar, tem
a ver com a aprendizagem da vida.”

Quem pode candidatar-se e como?

Todos os cidadãos nascidos na UE entre
1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2000 po-
derão inscrever-se neste segundo concurso.

Os interessados em participar podem fazê-
lo no Portal Europeu da Juventude onde terão
de registar-se e comunicar os seus planos de
viagem. Os candidatos serão seleccionados
com base nas respostas dadas a cinco respos-
tas múltiplas relacionadas com a cultura e a
diversidade europeias, com as iniciativas da
UE destinadas aos jovens, com as próximas
eleições para o Parlamento Europeu, além de
uma pergunta adicional sobre um tópico re-
lacionado com esta segunda ronda.

Os candidatos escolhidos poderão viajar
entre 15 de Abril e 31 de Outubro de 2019,
de 1 a 30 dias.

Para esta ronda, a Comissão incentiva es-
pecialmente as pessoas com necessidades

especiais ou que enfrentam desafios sociais.
Para as pessoas com necessidades especiais,
a Comissão disponibilizará informação e so-
luções práticas e cobrirá os custos necessá-
rios de assistência especial (por exemplo,
um acompanhante ou um cão-guia para par-
ticipantes invisuais, etc.).

Os candidatos seleccionados podem via-
jar sozinhos ou em grupos de cinco, no má-
ximo (todos com 18 anos). Regra geral,
viajarão de comboio. No entanto, a fim de
assegurar um amplo acesso em todo o con-
tinente, os participantes podem igualmente
utilizar modos de transporte alternativos, tais
como o autocarro, o ferry ou, excepcional-
mente, o avião se necessário. Desta forma,
os jovens que vivem em ilhas ou zonas re-
motas que façam parte da UE também terão
a possibilidade de participar.

A cada Estado-Membro da UE foi atri-
buído um determinado número de passes de
viagem, baseado na percentagem da sua po-
pulação em relação à população total da
União Europeia.

Dia Internacional da Cidade Educadora

mmuunniiccííPPiioo  ddee  PPaallmmeellaa  
aassssoocciiaa--ssee  ààss  ccoommeemmoorraaççõõeess
AAutarquia de Palmela associou-se,

na passada sexta-feira, e pelo ter-
ceiro ano consecutivo, às comemo-

rações do Dia Internacional da Cidade
Educadora, que envolveu um conjunto dos
37 países membros da AICE - Associação
Internacional das Cidades Educadoras. Pal-
mela assinalou a data através da divulgação
de uma newsletter sobre esta temática junto
dos vários serviços e dos parceiros.

Recorde-se que Palmela aderiu à AICE
em Junho de 2000 e, automaticamente, à
RTPCE - Rede Territorial Portuguesa das
Cidades Educadoras, anos mais tarde, re-
forçando, desde então, uma política edu-
cativa ampla, com carácter transversal e
inovador, compreendendo todas as moda-
lidades de educação ao longo da vida.

De salientar que a autarquia tem vindo
a intensificar o conhecimento e as poten-
cialidades dos princípios da Carta das Ci-
dades Educadoras no desenvolvimento das
suas políticas educativas locais, através da

formação, da participação em grupos de
discussão temática, nos encontros nacio-
nais organizados pela RTPCE e em alguns
dos congressos internacionais da AICE.

A nível concelhio, assumiu o desafio da
construção de uma cidade educadora, des-
tacando-se o PEL - Projecto Educativo
Local, como um plano estratégico que

pretende caracterizar a identidade educa-
tiva do território, optimizando a rede local
de saberes, competências e recursos.

Palmela subscreveu, em Novembro, o
pedido de reconhecimento pelas Nações
Unidas do Dia Internacional da Cidade
Educadora, juntamente com os outros ele-
mentos da AICE.

“Devemos respeitar os direitos. Não se
deve mexer nas coisas do outro sem
autorização!” (Carolina)
“Todas as crianças têm direito a ir à
escola e ter família.” 😊😊
“Por favor, não poluam o ambiente e
respeitem os direitos das crianças!”
“Ser livre de brincar.” 
(Maria Clara Martins)
“Direito a viver.”
“Não fazer bullying.” (Daniel)
“Temos de lutar muito para o bem e
para a paz do planeta e para o bem de
Portugal.” (Gabriel)
“As mulheres ter o mesmo direito. Um
exemplo: Eu jogo futebol e só porque
sou rapariga eles não me passam a
bola.” (Joana)
“Não queremos violência!!”
(Iris Moretti)
“Somos diferentes, mas no fundo todos
iguais.” (Lara Tavares)
“Todos somos diferentes, mas todos
temos os mesmos direitos.” (Júlia)

“Toda a pessoa tem os mesmos direi-
tos, até quem erra.” 
“Atenção: As crianças têm os mesmos
direitos que as outras pessoas. Temos
muitos direitos com o direito de cantar.
Mas o mais importante é ter paz, andar
na escola. Vamos ser como a MA-
LALA.”
“As pessoas têm os seus direitos.”
(Marta Ferreira)
“Todos temos os mesmos direitos.”
“As pessoas têm os mesmos direitos.”
(Matilde Nascimento)
“Somos todos diferentes, mas todos
iguais e por isso todos temos os mes-
mos direitos.” (Maria de Fátima)
“Não façam Bullying!” (Santiago)
“AVISO: O Mundo merece os nossos
direitos, homens, mulheres e crianças.
MALALA adoro-te!” (Iris P.)
“Toda a gente tem de ter paz e amor e
uma vida feliz.” (Mª Clara Marta)
“As pessoas têm os seus direitos e é
para serem cumpridos.” (Pedro)

ticiparam nas oficinas “Eu Parti-
cipo” no Mercado da Cidadania (18
e 19 de outubro), sobre Direitos
Humanos, Direitos da Criança e

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. 

Crianças das Escola da EB Alberto
Valente e EB Zeca Afonso

voltar ao indíce
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Às vezes vemos notícias no
telejornal de pessoas que
não têm habitação e não têm

condições para viver. Precisam de
uma casa para terem condições para
viver. O direito a ter casa é muito im-
portante. Uma casa dá condições para
viver. Devíamos dar casa a toda a
gente. Existir habitação para todos! 

Muitas vezes, quando vemos isto
na televisão, pensamos que são guer-
ras, países que estão contra outros
países, a destruir as cidades. Por
exemplo, um presidente insulta o
outro, o outro insulta o outro, depois
começa uma guerra. Um ataca o
outro, depois não acerta, um fica com
mais raiva e começa a bombardear o
outro país. Nós vemos que isso acon-
tece muito na Síria. E quando vemos
isso ficamos tristes. Um dia ouvimos
que um presidente insultou um presi-
dente de outro pais e depois o outro
lançou um míssil. Não acertou, mas
depois o outro mandou e acertou. E é
assim que começam as guerras. 

Os adultos são responsáveis pelas
guerras e as crianças sofrem. Ficamos
com pena de ver essas crianças. Às
vezes até se escondem debaixo da
terra. Fazem buracos e começam a
fazer coisas subterrâneas a tentarem
não ficarem feridas, para que não as

encontrem. Elas vivem tão mal! Têm
medo de voltar à superfície. Temos
medo que isso aconteça em Portugal,
mas achamos que não. O nosso pre-
sidente não faz guerras e essas confu-
sões. Por isso, é que o nosso pais não
tem guerra.

As crianças também têm direitos a
protestar. Por exemplo, uma criança
também pensa que a guerra está a co-
meçar a exagerar. E por isso vai pro-
testar. Tenta protestar com tudo o que
tem. Nunca vimos nenhuma. As
crian ças não têm coragem para fazer
isso. Não têm coragem porque têm
medo que lhes façam mal.

Apetece-nos dizer “Não tenham
medo. Nós vamos protestar!” Depois
perguntávamos às crianças se sabiam
que tinham direitos. Se não soubes-
sem nós explicávamos. Ainda não co-
nhecemos bem a Convenção, mas
conseguíamos explicar alguns direi-
tos a essas crianças. A Convenção ex-
plica os direitos da criança. E tenta
que as outras crianças tenham os di-
reitos possíveis que deviam ter. É im-
portante que todas as crianças
conheçam a Convenção sobre os Di-
reitos da Criança! 

Miguel Ferreira e Simão Filipe
(EB Batudes)

NNããoo  qquueerreemmooss  gguueerrrraass!!

Esta terça-feira

iiggrreeJJaa  ddee  ssããoo  ppeeddrroo  aaccoollhhee  
bbêêNNççããoo  ddee  FFooggaaççaass
AIgreja de S. Pedro acolhe hoje,

terça-feira, pelas 18h00, a tra-
dicional cerimónia da Bênção

das Fogaças.
A iniciativa promovida pela Confra-

ria Gastronómica de Palmela e pela pa-
róquia local, com o apoio da Junta de
Freguesia pretende continua a promo-
ver este biscoito típico de Palmela,
assim como manter viva a tradição li-
gada ao Dia de Santo Amaro.

“Nesta data, as Fogaças de Palmela -
biscoito típico da vila, de sabor aromá-
tico marcado pela erva-doce e pela ca-
nela – eram preparadas para oferecer ao
Santo, e a sua forma variava consoante
a promessa feita. Cozidas nos fornos co-
munitários ou nas padarias, já que pou-
cas famílias dispunham de forno próprio,

as Fogaças eram transportadas até à
Igreja, no dia 15, em cestos de verga, ri-
camente decorados, para serem benzidas
e leiloadas. As restantes eram distribuí-

das pelos fiéis, que as levavam para casa
para serem comidas por todos, incluindo
os animais”, explicou Nuno Gil, da Con-
fraria Gastronómica.

30 JANEIRO

ddiiaa  eessccoollaarr  ddaa  NNããoo--vviioollêêNNcciiaa  ee  ddaa  ppaaZZ
O Dia Internacional da Não-Violência

foi proclamado pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em homenagem ao
pacifista indiano Mahatma Gandhi, assas-
sinado em 30 de janeiro de 1948. 

O Dia Escolar da Não Violência e da
Paz comemora-se anualmente a 30 de ja-
neiro nas escolas. A data foi instituída em
1964 pelo poeta, pedagogo e pacifista es-
panhol Llorenzo Vidal e teve como obje-
tivo alertar alunos, pais, professores,
sociedade e entidades políticas e governa-
mentais, não só para os Valores como a
cooperação, a entreajuda, a não-violência
e a paz, bem como (no caso das entidades
políticas e governamentais) para o seu
papel fundamental nas políticas e diretri-
zes em matéria educativa enquanto ser-
viço ao Bem Comum, e também sobre a
necessidade de uma educação permanente

que permita a consolidação de uma Cul-
tura de Cidadania, favorecedora de atitu-
des que se traduzam, na prática, em
comportamentos de mútuo respeito e de
solidariedade. 

As questões que usualmente se colo-
cam — O que é a Paz? Como integrá-la
na comunidade escolar? — são pertinen-
tes mas de resposta difícil de construir. 

A Paz não é apenas a ausência de con-
flito, é muito mais do que isso. É estar bem
consigo e com os outros. É saber de onde
se vem e para onde se vai. É perceber que
a vida tem sentido. É saber que o lugar de
cada um no mundo é único. Tem a ver
com a forma como a criança / jovem se re-
laciona consigo própria, com os outros e
com o mundo, num processo que implica
o desenvolvimento de atitudes e valores. 

É pois responsabilidade de cada um co-

locar em prática os valores, as atitudes e
formas de conduta que inspirem uma cul-
tura de paz. Todos podem contribuir para
esse objetivo na sua família, no seu bairro,
na sua cidade e no seu país ao promover
a não-violência, a tolerância, o diálogo, a
reconciliação, a justiça e a solidariedade
através das suas atitudes quotidianas.

Discurso de Martin Luther King Jr.
quando recebeu o Prémio Nobel da Paz
em 1964

“A não-violência é uma arma poderosa
e justa. Realmente, é uma arma única na
história, que corta sem ferir e enobrece
quem a usa.”

Mahatma Gandhi
“Não existe um caminho para paz! A

paz é o caminho!”  

NNaattaall
Estamos no Advento e o Natal está a chegar. Inú-
meras atividades natalícias decorrem, desde as
decorações luminosas, envio de postais e emails,
telefonemas a familiares e amigos, confeção dos
tradicionais doces, campanhas de solidariedade,
não esquecendo outros rituais de cada família.
Assim, a atmosfera das cidades, vilas e aldeias
demonstram a alegria desta quadra, sensibili-
zando cada coração para a vivência desta festa. 
Tudo isto tem a sua importância, mas o Natal é,
muito mais do que tudo isto, muito mais do que
a noite de Consoada vivida em família com uma
mesa farta, passada ansiosamente a olhar para o
relógio, à espera da meia-noite para que se pos-
sam abrir finalmente as prendas. 
O Natal existe porque Jesus Cristo nasceu e,
sendo este o seu aniversário, nada mais apro-
priado do que o recordar e colocar Jesus no Natal
das pessoas. Não deixemos Jesus fora da nossa
festa, Ele deve ser o nosso convidado de honra!
O papa Francisco diz-nos: “- Sem Jesus não há
Natal”; se Jesus está no centro, tudo ao redor –
as luzes e tradições locais, incluindo as comidas
características – contribui para criar a atmosfera
da festa. Se se tira Jesus, a luz apaga-se…
Que a verdadeira luz do Natal encha de alegria os
nossos corações, a nossa família e a nossa vida.
Um santo e feliz Natal!

Os alunos e a professora de EMRC

ttiirraa  tteeiimmaass  
O que diz a menina, OBRIGADO ou OBRIGADA?

aaNNeeddoottaa

“ Na escola:
- O Ricardo não

vem hoje; caiu-lhe
um pneu em cima.

- E depois?

- Depois foi para
casa com uma pneu-
monia!”

pprroovvéérrbbiioo
Água de janeiro vale dinheiro.

Ilustração de Leandro, 6ºF
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Ahistória que aqui é contada,
da autoria da Marta, surge
após uma sessão do Projeto

“Eu Participo”, na qual se discutia o
direito das crianças darem a sua opi-
nião sobre os assuntos que afetam a
sua vida. Esta discussão partiu da
contação da história “O cantar do
Galo”, disponível on-line na publica-
ção “Caderno pedagógico da Maleta
Poder Local: Eu Conheço! Eu Parti-
cipo!”.  

Olá eu sou a Marta! Estive a ouvir
uma história e quando ela acabou eu
fiquei a pensar nela... 

Querem que eu vos conte a história,
não é?... Pois, eu já sabia!

Há muito tempo atrás, existia uma
aldeia muito pobre e havia outra al-
deia muito rica. As pessoas já não
conseguiam viver porque não havia

água. Então eles, os adultos, pensa-
ram e disseram: 

- Vamos fazer uma reunião para re-
solver este problema.

Assim foi… Só que os pequenos
não foram convidados para a reunião.
Eles sentiram-se tristes e excluídos e
um disse:

- Vamos à outra cidade pedir água!
E lá foram eles… Só que as pes-

soas da outra cidade eram más e não
deixaram os pequenotes levar água.
Então, eles não desistiram porque,
como já sabemos, as crianças não de-
sistem facilmente!

Os adultos estavam todos discutir
porque não concordaram uns com os
outros. Ficaram a noite toda a tentar
encontrar uma solução para o caso.
Enquanto os adultos estavam em reu-
nião, adormeceram… e os pequenos
acabaram por adormecer também. 

No dia seguinte, os pequenos já es-

tavam acordados, desde madrugada,
a fazer um plano para quando fosse
noite irem escavar um buraco para en-
contrar água. Chegou a noite e os pais
continuavam na reunião… e os filhos
começaram a escavar e lá consegui-
ram encontrar água. Muito felizes, le-
varam a água para um poço que
estava lá perto!

Quando perceberam o feito dos
seus filhos, os pais ficaram muito
agradados com eles e deram-lhes pre-
sentes e por causa disso, eles nunca
mais ficaram com sede. 

Fim da história.
Eu fiquei a pensar nesta história…

se as crianças pudessem resolver os
problemas, acredito que estaria tudo
resolvido a tempo e se calhar não pre-
cisavam haver tantas reuniões.

Agora tenho de ir para casa porque
já é noite!  

Marta (eB Batudes)

oo  PPrroobblleemmaa  ddaa  FFaallttaa  ddee  áágguuaa  mmeellhhoorraaddoo::
aa  hhiissttóórriiaa  ddaa  mmaarrttaa!!

Iniciativa de Cidadania Europeia:  

ccoommiissssããoo  rreeggiissttaa  aa  iinniicciiaattiivvaa  ‘‘eeuurrooPPee  ccaarreess
——  uummaa  eedduuccaaççããoo  iinncclluussiivvaa  ddee  qquuaalliiddaaddee  
PPaarraa  ccrriiaannççaass  ccoomm  ddeeFFiicciiêênncciiaa’’
AComissão Europeia decidiu registar uma iniciativa

de cidadania europeia intitulada "Europe CARES
— Uma educação inclusiva de qualidade para crianças
com deficiência".

O objectivo da iniciativa consiste em assegurar: o di-
reito a uma educação inclusiva para as crianças e os adul-
tos com deficiência na União Europeia . Segundo a
iniciativa, muito embora, "na UE, mais de 70 milhões de
cidadãos sejam portadores de deficiência e 15 milhões
de crianças tenham necessidades educativas especiais,
muitos deles deparam-se com obstáculos excessivos no
… exercício do seu direito a uma educação inclusiva de
qualidade". Por conseguinte, os organizadores solicitam

à Comissão que elabore um projecto de legislação sobre
um quadro comum da UE em matéria de educação in-
clusiva, que garanta que nenhuma criança é deixada para
trás no que respeita aos serviços de intervenção precoce,
à educação e à transição para o mercado de trabalho.

Ao abrigo dos Tratados, a UE pode adoptar actos ju-
rídicos para combater a discriminação em razão da defi-
ciência, bem como apoiar os esforços dos Esta dos-
-Membros no que se refere aos sistemas de ensino e de
formação profissional. Por conseguinte, a Comissão con-
siderou a iniciativa juridicamente admissível e decidiu
proceder ao seu registo. Nesta fase do processo, a Co-
missão não analisa o mérito da iniciativa.

Semana de 5 a 11 de Março 2019
CaRneIRo - 21.03 a 20.4
no plano amoroso, deve ser persistente e directo, deve dizer aquilo que pretende da sua relação.
Assim conseguirá afirmar sentimentos e consolidar a sua vida sentimental. no plano profis-

sional, esta semana estará apto a comandar e a negociar. Aproveite os benefícios que esta carta
lhe oferece. Carta da Semana - o Impe-rador, esta carta permite-lhe conjugar várias energias
que possui, usando-as em seu proveito e doseando-as, evitando assim excessos.

TouRo - 21.04 a 21.5
no plano amoroso, se sentir que deve tomar uma iniciativa, tome-a. Deve seguir a sua intuição.
no plano profissional, consegue responder a todas as solicitações, de forma brilhante e criativa.

Estão favorecidos os trabalhos em grupo. Carta da Semana - o Mago, esta carta mostra que
esta semana deve usar o optimismo para combater situações de incerteza.

Gémeos - 22.05 a 21.06
no plano amoroso, semana de expansão de sentimentos em que sentirá necessidade de apro-
fundar os seus afectos. no plano profissional, altura propícia para receber uma resposta positiva

aos seus interesses. Carta da Semana - a Imperatriz, esta carta mostra que a semana será de
expansão e verá os seus projectos evoluírem.

CaRanGuejo - 22.06 a 22.07
no plano amoroso, está muito seguro em relação aos seus sentimentos. Esperam-se momentos
de grande felicidade. no plano profissional, as suas ideias serão bem recebidas por todos in-

clusive por colegas, será uma grande prova dos seus conhecimentos. Carta da Semana - o Papa,
esta carta mostra que a semana será tranquila esem surpresas de maior.

Leão - 23.07 a 23.08
no plano amoroso, não é altura para tomar atitudes bruscas e decisivas. Precisa de tempo para
saber com o que conta. no plano profissional, precisa de fazer uma pausa para repensar nos

seus projectos. Não se prevêem desenvolvimentos rápidos. Carta da Semana - o eremita, esta
carta mostra que  deve ter prudência, pois podem surgir alguns retrocessos.

VIRGeM - 24.08 a 23.09
no plano amoroso, o seu comportamento é essencialmente regido por maturidade por isso con-
seguirá dar passos acertados mesmo em relações mais recentes.

no plano profissional, surgirão momentos menos agradáveis mas não se deixe
desmotivar. Carta da Semana - o Papa, esta carta mostra que a semana é de equilíbrio e con-
seguirá ver concluídas algumas obrigações. Momentos de paz e
estabilidade.

BaLança - 24.09 a 23.10
no plano amoroso, dê valor aquilo que tem e desvalorize as paixões passageiras que podem
encher o ego, mas a longo prazo são uma fonte de problemas. no plano profissional, firme as

suas posições e não vá atrás de tudo aquilo que dizem se não concorda. Defenda o seu ponto de
vista. Carta da Semana - a Força, esta carta mostra que sairá vencedor de todas as situações
graças á força.

eSCoRPIão - 24.10 a 22.11
no plano amoroso, faça as alterações na sua vida que achar necessárias e siga o rumo que o
deixa mais feliz. no plano profissional, grandes oportunidades de trabalho e bastante compen-

sadores, no entanto, deve analisar muito bem os pormenores evitando assim correr riscos
desnecessários. Carta da Semana - a Roda da Fortuna, esta carta mostra que você irá ter a
noção de oportunidade e saber actuar na altura certa.

SaGITáRIo - 23.11 a 20.12
no plano amoroso, no seu relacionamento você tem o apoio e o carinho que necessita para ser
mais feliz. Disponibilize mais tempo para os seus. no plano profissional, consegue alcançar

grandes vitórias. Sucesso pessoal. Carta da Semana - a estrela, esta carta mostra que a sua se-
mana estará protegida e será luminosa.

CaPRICóRnIo - 21.12 a 20.01
no plano amoroso, não crie fantasias na sua cabeça, poderá idealizar algo que nunca irá acon-
tecer e decepcionar-se. no plano profissional, termine a tempo e horas todos os trabalhos com

que se comprometeu, nem que para isso tenha que trabalhar pós horário. Carta da Semana - a
Lua, esta carta mostra que deve ouvir a sua intuição, pois esta encontra-se muito apurada.

aquáRIo - 21.01 a 19.2
no plano amoroso, não deixe que o passado influencie tão negativamente o seu presente, nem
tudo o que viveu se vai repetir. Não tema desilusões. no plano profissional, a conjuntura indica

que o caminho que escolheu é o mais acertado. Economias em ascenção. Carta da Semana - o
Carro, esta carta mostra que ainda que a sua meta pareça distante está muito perto do que você
imagina.

PeIxeS - 21.02 a 20.3
no plano amoroso, fim de um ciclo e começo de um novo relacionamento. Para aqueles que
estão sem perspectivas devem aproveitar a vida saindo e convivendo com pessoas com os mes-

mos ideais. no plano profissional, consegue resultados superiores ás suas expectativas. Se surgir
algum problemas será facilmente supe-rado. Carta da Semana - a Morte, esta carta mostra que
as mudanças na sua vida
serão muitas, é um começo. Morreu uma fase de problemas e nasceu uma fase de alegrias e de
concretizações.
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“Quando os adultos

tomam qualquer 

decisão que 

possa afetar 

a tua vida, 

tens direito 

a dar a tua 

opinião e os 

adultos devem 

ouvir seriamente 

o que tens a dizer.” 

(artigo 12.º da CONVENÇÃO
SOBRE OS DIREITOS 

DA CRIANÇA)
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No dia 26 de fe-
vereiro, a nos-

sa turma foi fazer
o percurso dos
“Agentes Eu Parti-
cipo” pela locali-
dade da Venda do
Alcaide - sul. Saí-
mos da escola com
uns coletes cor de
laranja, muito giros,
para nos verem
bem. A professora
ia à frente com uma
raquete de sinaliza-
ção e a Cristina ia
atrás, para ninguém
se perder. Levámos

também um carrinho de bebé. Pelo caminho, vimos
como as ruas estão preparadas para defender os nossos
direitos de saúde pública, acessibilidades, segurança, na-
tureza limpa... Vimos coisas boas e alguns problemas,
por exemplo, o passeio era demasiado estreito e não havia
descidas para os carrinhos dos bebés e das pessoas com
cadeiras de rodas. Também vimos que havia postes em
cima dos passeios e que era muito difícil continuarmos a
caminhar pelo passeio, pois muitas vezes tínhamos que
vir para a estrada. Nós ficámos tristes com tudo isto (…
não há rampas, não há passadeiras,…) e pensámos: - Por-
que não estão a respeitar os direitos de todas as pessoas?
Como agentes “Eu
participo” queremos
que respeitem os di-
reitos humanos.

Ainda no cami-
nho, encontrámos
muito lixo nas ruas,
no chão, tal como:
caixas de tabaco,
papel, cigarros, gar-
rafa de água, vidros,
sacos de plásticos,
jornais e mais coi-
sas. Então todos dis-
semos:

-Como é possí-
vel, as pessoas atira-
rem lixo para o chão

e fazerem mal à natureza?
Chegámos à Venda do Alcaide e começámos a reco-

lher o lixo, porque vínhamos muito aborrecidos por ver
tanto lixo em todo o lado e a Natureza sozinha não tem
como se defender e por isso precisa da nossa ajuda. En-
tretanto, vimos um poço muito fundo, cheio de lixo mas
sem água. Mas que perigo para as crianças e para os adul-
tos! Alguém pode lá cair e magoar-se muito! A nossa pro-
fessora muito aflita chamou-nos porque podíamos lá
cair… e tivemos que ir para o outro lado. A Câmara Mu-
nicipal já foi avisada! 

Encontrámos um espaço para brincar ao ar livre.
Vimos um baloiço de madeira velha. Todos nos quería-
mos andar mas só havia um. Ainda nos aborrecemos uns
com os outros, porque todos queríamos andar no baloiço. 

-Que pena! Um
espaço tão bonito
para as crianças e
adultos brincarem e
fazerem exercícios
físicos ao ar livre…,
mas não se via mais
nada…estava tudo
um bocadinho aban-
donado. Depois, vi-
mos um pequeno
terreno que tinha ár-
vores a crescer e
pensámos que foram
os vizinhos da frente
do terreno que as
plantaram... Uma
boa ideia, a Natureza
agradece. Entusiasmados, resolvemos ajudar, tirámos as
ervas e colocámos pedras à volta das árvores. Também
nós gostaríamos de lá deixar as nossas sementes de gi-
rassol que íamos plantar, mas reparámos que não havia
água. Como é que as nossas plantas e árvores que lá estão
vão sobreviver sem água?

- Como podemos ajudar?      
No regresso, reparámos que não havia passeio no

nosso lado da estrada, pois temos que caminhar sempre
de frente para os carros, não é verdade?

Voltámos para a escola com muita vontade de resolver
estes problemas e vamos falar com o Sr. Presidente da
Câmara Municipal.  “Agentes Eu Participo” estão pron-
tos a ajudar e a defender o direito de todos!!! 

Beatriz Serrano e Thys Pina (e.B. Batudes)

uumm  ppaasssseeiioo  ppeeLLaa  nnoossssaa  LLooCCaaLLiiddaaddee……

A 23 de Março

LLaarrggoo  ddee  ss..  jjooããoo
CCoomm  ‘‘bbaaggaaggeeiirraa
aabbeerrttaa  eemm  ppaaLLmmeeLLaa’’  
O Largo de S. João
recebe, no próximo
dia 23, ente as 09h00
e as 18h00, mais
uma  “Bagageira
Aberta em Palmela”,
oportunidade para
vender ou trocar ar-
tigos em segunda
mão e, simultanea-
mente,  ajudar o
Centro Social de
Palmela -  promotor
desta iniciativa - a
angariar fundos para
funcionamento e ac-
tividades.
A “Bagageira Aberta
em Palmela” acontece uma vez por mês, aos sábados
(com excepção dos meses de agosto e Dezembro). A pró-
xima, será no dia 20 de Abril.
Os valores de inscrição para os vendedores são:
- Até às 00h00 de sexta-feira da semana anterior à do
evento (até às 00h00 de dia 15/03/2019): 5 donativos;
- Entre o sábado e a sexta-feira anterior ao evento (entre
dia 16 e 22/03/2019): 10 donativos;
- No dia do evento (a partir das 0h00 de dia 23/03/2019):
20 donativos.
Mais informações/inscrições: 212352108; centrosocial-
depalmela@gmail.com e https://www.facebook.com/
events/2269156533339834/.

PUBLICIDADE

Na freguesia de Marateca

bboommbbeeiirrooss  ssaaLLvvaamm  aanniimmaaiiss  
nnaa  hheerrddaaddee  ddaa  eessppiirrrraa
Os Bombeiros de Águas de Moura fo -

ram accionados, na semana, passada,
para o salvamento de dois animais na

Herdade do Espirra, em Marateca. 
De acordo com informação avançada pela

corporação, tratou-se "da queda de dois bor-
regos num poço com 10 metros de profundi-
dade que foram prontamente salvos com
recurso a técnicas e equipamento de salva-
mento em grande ângulo".

No local estiveram dois veículos de socorro
com a equipa de operacionais deste corpo de
bombeiros.

Sessão de Sensibilização e Formação
de Suporte Básico de Vida

Entretanto, na passada quinta-feira, os
Bombeiros de Águas de Moura realizaram, em
parceria com o Agrupamento de Escolas “José
Saramago” - Poceirão, uma sessão de Sensi-
bilização e Formação de Suporte Básico de
Vida (SBV), no âmbito do Projecto PES – Pro-
moção e Educação para a Saúde.

A formação, destinada aos alunos do 9.º ano,
na disciplina de Ciências Naturais, foi composta
por uma apresentação teórica sobre o conceito
de “cadeia de sobrevivência” e a importância
de todos os seus elos, e por práticas de mano-
bras de Suporte Básico de Vida, Desobstrução
da Via Aérea e Posição Lateral de Segurança.

voltar ao indíce
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No dia 15 de março, pelas
10:30, nós alunos da turma C
do 4º no da Escola António

Matos Fortuna fomos participar com
muita garra na manifestação de estu-
dantes pelo clima no Largo do Bo-
cage e junto à Câmara Municipal de
Setúbal.

As alterações climáticas estão a
afetar imenso o nosso planeta e nós
preocupamo-nos bastante pois somos
os homens e as mulheres de amanhã
e queremos muito MUDAR!

Com o projeto “Eu Participo” fo -
mos um dia passear pelas ruas da
nossa aldeia e ficámos a perceber o
quanto o nosso ambiente é maltratado;
recolhemos imensos lixos e verificá-
mos algumas situações mesmo muito
preocupantes que partilhámos depois
com a nossa Junta de Freguesia. 

Claro que apesar de ser uma aldeia
conseguimos prever como estão todas
as aldeias, vilas e cidades deste país e
por isso queremos mudar e ajudar.

A nossa professora mostrou-nos a
notícia da baleia encontrada com plás-
ticos na barriga e todos nós ficamos
muito sensibilizados e preocupados
com esta questão e até estamos a fazer
um concurso de redução dos plásticos
nos nossos lanches. O nosso objetivo

é mesmo sermos uma turma inteira a
não consumir plásticos!

Gritámos imenso “Não há planeta
B”; “O Planeta está a morrer e o Go-
verno só a ver”; “Oh Senhor Ministro
explique por favor porque é que no
inverno faz tanto calor”. Ficámos

muito entusiasmados ao ver tantos jo-
vens a manifestar-se pelo mesmo ob-
jetivo e ficámos orgulhosos de
também estarmos ali e ouvirem as
nossas vozes e as nossas opiniões.

Palavras de ordem nos nossos car-
tazes como “Somos o futuro, ajudemos
o clima”, “Stop ao plástico”, “Em de-
fesa do clima” “Gás, carvão e petróleo
debaixo do solo” , “Resgate ao clima”
e gritadas por nós por nos preocupa-
rem tanto e porque estamos dispostos
a fazer de tudo para continuar a viver
num mundo melhor e sem poluição.

Em meu nome e dos meus colegas
apelamos a todos as crianças, jovens e
adultos deste Mundo que sigam os nos-
sos conselhos e que mudem o Mundo
fazendo para que ele seja melhor e
muito bem tratado – ele merece!!!

Madalena Alcobia 4º C
(Escola Básica António Matos Fortuna)

mmaanniiFFeeSSttaaççããoo  ppeelloo  cclliimmaa!!

semana de 2 de abril a 8 2019
Carneiro - 21.03 a 20.4
No plano amoroso, bons momentos adivinham-se. A harmonia é uma constante, mesmo que possam

surgir alguns conflitos. No plano profissional, pode vir ao de cima uma questão antiga e que pode
abalar a sua posição no trabalho. Tente parecer que está seguro mesmo que isso não corresponda á
realidade. Carta da Semana – A Temperança, capacidade de adaptação ás evoluções, tente com-
preender o que o rodeia. 

Touro - 21.04 a 21.5
No plano amoroso, esta semana sente-se um pouco confuso em termos sentimentais. Mas não sur-
girão grandes problemas. No plano profissional, estará iluminado, com uma grande capacidade de
influência sobre os outros e de resolução de problemas. Carta da Semana – O Mago, capacidade de
escolha, aproveite para tomar decisões e encontrará boas soluções.

Gémeos - 22.05 a 21.06
No plano amoroso, consegue contagiar todos com a sua boa disposição. Excelente período para
relacionamento a dois. No plano profissional, grandes perspectivas de promoção ou até mesmo de
se tornar independente. Carta da Semana – O Imperador, esta carta representa o começo da luta
pelo progresso.

CaranGuejo - 22.06 a 22.07
No plano amoroso, desenvolva uma postura séria e de confiança, ainda que atravesse um período
algo complicado, pense que nem tudo o que parece é. No plano profissional, semana de grandes
concretizações embora alguns resultados sejam mais demorados. Carta da Semana – A Papisa, esta
carta aconselha a que seja prudente e não “fale demais”, pois a confidencialidade não será re-
speitada.

Leão - 23.07 a 23.08
No plano amoroso, tendência para desmotivação, mas não se precipite e evite explosões verbais.
No plano profissional, a falta de concentração neste período farão com que surjam muitos proble-
mas além de você achar que algo se passa por trás das suas costas. Carta da Semana – A Lua, esta
carta diz-nos que esta semana não deve arriscar pois a sorte não está aliada a si. Tente gerir-se pela
lógica.

VirGem - 24.08 a 23.09
No plano amoroso, não se culpe por algo que aconteceu no passado, se surgir oportunidade de
amar, siga em frente mas sem grandes expectativas. No plano profissional, a fase que se aproxima
é favorável a associações, no entanto, não é aconselhável que o faça sem que analise correctamente
as pessoas em questão. Carta da Semana – O Amoroso, esta carta diz que deve evitar decisões
muito repentinas sem estarem bem definidas.

BaLança - 24.09 a 23.10
No plano amoroso, vai ultrapassar a instabilidade sentimental, novos conhecimentos.
No plano profissional, tente conter os gastos, só economizando é que se pode ter resultados posi-
tivos. Carta da Semana – O Mundo, esta carta capta boas influências, que permitem que consiga
ter êxito em tudo aquilo a que se propuser fazer. 

esCorpião - 24.10 a 22.11
No plano amoroso, viva o amor com muita intensidade mas respeitando a individualidade de cada
um, caso contrário pode correr o risco de se perder, de não saber quem é. No plano profissional,
leve avante novas iniciativas. Aposte em trabalhos pessoais e verá o seu trabalho ser reconhecido.
Carta da Semana – O Sol, esta carta exerce uma influência positiva e protectora, mas você necessita
de uma virtude natural sua que é a coragem.

saGiTário - 23.11 a 20.12
No plano amoroso, aumente a tentativa de promover o diálogo e a descoberta de afinidades para
consolidar a sua relação. No plano profissional, semana de grandes realizações, mas vai correr al-
guns riscos, mas correrá tudo pelo melhor. Carta da Semana – A Imperatriz, esta carta define uma
semana de boas evoluções, em todas as situações sairá com bons resultados.

CapriCórnio - 21.12 a 20.01
No plano amoroso, se continuar a haver uma ausência de apoio e dedicação as relações correm o
risco de se dissolverem. Reflicta e estabeleça prioridades. No plano profissional, tente dar um equi-
líbrio á parte profissional, mas tudo está controlado.  Carta da Semana – O Julgamento, esta carta
significa que está a ser observado, qualquer passo em falso, cai-lhe tudo em cima, como se tivesse
constantemente a ser julgado.

aquário - 21.01 a 19.2
No plano amoroso, semana de recompensas, esteja confiante e tudo correrá como deseja. No plano
profissional, possibilidades de viagens de negócios, contenha os gastos, está um pouco extravagante.
Carta da Semana – O Papa, esta carta mostra-nos que você tem necessidade de sentir seguro e de
conhecer a verdade.

peixes - 21.02 a 20.3
No plano amoroso, modifique algumas atitudes para que consiga aliviar tensões familiares. No plano
profissional, momento em que tem algumas dificuldades em controlar situações inesperadas. Carta
da Semana – O Dependurado, esta carta diz-nos que você tem que se li-bertar de algumas situações,
mas que só consegue se tiver apoios.
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CITADELLES DU VIN 2019

ccaaSSaa  eerrmmeelliinnddaa  FFrreeiittaaSS  ccoonnQQuuiiSSttaa
88  mmeeddaallhhaaSS  ddee  oouurroo  eemm  FFrraannççaa

ACasa Ermelinda Freitas obteve um total de nove me-
dalhas (8 de ouro e 1 de prata), na competição mun-
dialmente famosa Citadelles Du Vin 2019. De

des tacar as medalhas de ouro obtidas pelos vinhos Dona Er-
melinda Branco, Terras do Pó Reserva, Vinha da Fonte Re-
serva, Vinha do Torrão Reserva, entre outros.

"Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notorie-
dade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível na-
cional e internacional", refere a Casa Ermelinda Freitas em
comunicado.

"Estamos perante um excelente início de ano 2019 da Casa
Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começou com a conquista
do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas
Bruto Branco foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes
do Mundo de 2019, e a atribuição do Prémio Nacional de Agri-
cultura na Categoria Empresas e que desde o início do ano de
2019 já obteve um total de 64 medalhas (41 de ouro e 23 de
prata)", sublinha o documento.

voltar ao indíce
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No dia 4 de Fevereiro, estivemos a apu-
rar o olho e o ouvido do agente “Eu Parti-
cipo” na aldeia da Quinta do Anjo. 

Fomos andar pelas ruas e verificámos
que havia alguns perigos. Perigos esses
para os cegos e para pessoas de cadeira de
rodas, pois encontrámos carros mal esta-
cionados e sinais de trânsito no meio do
passeio, situação que impede a passagem
de pessoas com mobilidade reduzida. Num
grupo havia um elemento que levava um
carrinho de bebé e outro levava uma venda
na cara para perceber a dificuldade das
pessoas. 

Passámos pela biblioteca Municipal da
Quinta do Anjo e deparámo-nos com uma
parede toda escrita e muito feia. Sentimo-

nos tristes porque aquele é um espaço de
todos e onde temos um direito tão impor-
tante – direito de ler, e existe gente que não
respeita.

Nesse espaço, encontrámos duas fun-
cionárias da Junta de Freguesia que esta-
vam a cortar ervas e a apanhar o lixo.
Falámos com as senhoras e ficámos a saber
que, no geral, havia um grande problema
de falta de civismo da parte dos cidadãos;
uma vez que no seu dia-a-dia de trabalho
estas senhoras deparam-se com muitos
sacos de lixo que são atirados pelas janelas
dos prédios e também com a existência de
muitas beatas na rua.

Durante o percurso que fizemos apa-
nhámos o lixo que encontrámos. O que
havia em maior quantidade eram beatas de
cigarros. Estamos preocupados com as
beatas porque são um flagelo para o meio
ambiente: 

• São o lixo n.º 1 encontrado nas praias

de todo o mundo;
• Não são biodegradáveis;
• Cada beata demora entre 7 a

12 anos a decompor-se;
• 1 beata de cigarro num litro

de água leva à morte de 50% dos
seres que se encontrem nessa
água;

• A cada minuto, em Portugal,
7 mil beatas vão parar ao chão;

• Dependendo das condições
climatéricas e do terreno, as bea-
tas, vão-se decompondo, nunca
na totalidade nem sem antes o fil-
tro libertar cerca de 4700 substân-

cias. Acabam por se transformar em
microplásticos e é uma questão de tempo
até entrarem no ciclo da água e chegarem
à cadeia alimentar.

As pessoas que fumam não devem dei-
tar cigarros para o chão. E agora a nossa
missão é ajudar as pessoas a mudarem as
suas atitudes em relação ao lixo. Para as
ajudarmos, fizemos cinzeiros portáteis.
Também fizemos alguns cartazes para que
os fumadores, que deitam as beatas de ci-
garro para o chão, fiquem sensibilizados
com o problema e as coloquem antes nos
cinzeiros que a nossa turma fez. 

Fizemos também uma carta a pedir ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Palmela para melhorar algumas coisas

como por exemplo: prender me-
lhor os caixotes do lixo, fazer es-
tacionamentos, fazer uma espla-
nada na parte de trás da biblioteca
da Quinta do Anjo e mudar al-
guns sinais de trânsito que estão
no meio do passeio. Para além
destas actividades, também esta-
mos a organizar uma caminhada
para irmos apanhar beatas, nos
Portais da Arrábida, na Quinta do
Anjo.

A turma 4.º B 
EB António Matos Fortuna

‘‘eeuu  PPaarrttiiCCiiPPoo  nnaa
mmiinnHHaa  aallddeeiiaa!!’’

CCiieennttiissttaass  ffiinnaannCCiiaaddooss  PPeellaa  uuee
CCaaPPttaamm  aa  PPrriimmeeiirraa  iimmaaggeemm  
ddee  sseemmPPrree  ddee  uumm  bbuurraaCCoo  nneeggrroo
AComissão divulgou, na passada

semana, a primeira imagem de
sempre de um buraco negro, captada
pelo Event Horizon Telescope, uma
colaboração científica mundial em que
participam cientistas financiados pela
União Europeia. Esta descoberta cien-
tífica de primeira grandeza constitui
uma prova visual da existência de bu-
racos negros e expande as fronteiras
da ciência moderna.

Esta primeira observação de sempre
de um buraco negro surgiu no âmbito
da colaboração internacional em larga
escala designada Event Horizon Teles-
cope (EHT), na qual têm desempe-
nhado papel de relevo investigadores
financiados pela UE. Esta grande rea-
lização científica marca uma mudança
de paradigma na nossa compreensão
dos buracos negros, confirma as pre-
visões da Teoria da Relatividade Geral
de Albert Einstein e abre novas pistas
de estudo do Universo. A primeira
imagem captada de um buraco negro
foi divulgada hoje em seis conferên-
cias de imprensa simultâneas, realiza-
das em vários pontos do mundo.

Nas palavras do Comissário Europeu
Carlos Moedas, responsável pela Inves-
tigação, Ciência e Inovação: "A ficção
inspira muitas vezes a Ciência e há
muito que os buracos negros alimen-
tam os nossos sonhos e a nossa curio-
sidade. Hoje, graças ao contributo de
cientistas europeus, a existência de bu-
racos negros deixou de ser apenas um
conceito teórico. Esta descoberta ex-
traordinária é mais uma vez reveladora
de que a colaboração com parceiros
dos quatro cantos do mundo pode per-
mitir-nos atingir o inalcançável e ex-
pandir os horizontes do conhecimento".

O professor Jean-Pierre Bourguig-
non, presidente do Conselho Europeu
de Investigação (ERC), acrescentou:
“Felicito os cientistas que, em vários
pontos do planeta, efectuaram esta
descoberta inspiradora e dilataram as
fronteiras do conhecimento. Apraz-me
especialmente registar o contributo de-
cisivo, para esta descoberta, de cien-
tistas financiados pelo ERC. A política
da UE de financiar estudos com poten-
cial para conduzirem a mudanças de
paradigma no conhecimento dos céus

gerou mais este caso de sucesso e volta
a validar o objectivo do ERC de finan-
ciar projectos de investigação em que
se associem alto risco e a possibilidade
de grandes resultados”.

A iniciativa Event Horizon Teles-
cope (EHT) contou com apoio finan-
ceiro crucial da UE, por meio do
Conselho Europeu de Investigação.
Concretamente, a UE financiou três
dos principais cientistas que, junta-
mente com as suas equipas, participa-
ram nesta descoberta e apoiou o
desenvolvimento e aperfeiçoamento
da vasta infraestrutura de telescópios
essencial para o êxito do projecto.

Os resultados anunciados acrescen-
tam-se às muitas realizações dos pro-
gramas de financiamento Horizonte
2020 da UE no domínio da investiga-
ção e da inovação e dos programas-
quadro que os precederam. No se -
guimento destes êxitos, a Comissão
propôs o Horizonte Europa, o mais
ambicioso programa da UE até à data
para manter a União Europeia na van-
guarda da investigação e inovação a
nível mundial.
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Programa Nacional de Investimentos 2030

PPaallmmeellaa  rreeiivviinnddiiCCaa  rreeqquuaalliiffiiCCaaççããoo
ddee  iinnffrraaeessttrruuttuurraass  rrooddoovviiáárriiaass  
nnoo  CCoonnCCeellHHoo

As infraestruturas rodoviárias no
Concelho estiveram em desta-
que na reunião pública, depois

da autarquia palmelense constatar que
as suas propostas para o Programa Na-
cional de Investimentos (PNI2030), no
sector dos Transportes e Mobilidade,
não foram integralmente contempladas.

A requalificação das circulares Sul e
Norte acessos à Autoeuropa, a execu-
ção da circular regional exterior à mar-
gem sul, para ligação dos principais
centros urbanos mais periféricos e áreas
de acolhimento empresarial (incluindo
troços para transporte em sítio próprio),
a construção das variantes às Estradas
Nacionais 379 e 252 e a eliminação das
portagens do nó A2 entre Palmela e Se-
túbal são propostas consideradas estru-
turantes para a Câmara Municipal e que
não foram previstas no PNI2030.

Numa altura em que se definem as
prioridades a apresentar no âmbito do
Portugal 2030, Álvaro Amaro, presi-
dente da autarquia, reforçou que este é
o momento para "reflectir sobre estas
questões, até porque muitas medidas
para a Península de Setúbal têm vindo
a ser proteladas, o que não pode conti-
nuar a verificar-se tendo em conta as
actividades económicas que se conso-

lidam na Região e necessitam de uma
rede de suporte ao nível de infraestru-
turas e acessibilidades".  

Neste sentido os eleitos no executivo
municipal aprovaram, por unanimi-

dade, a Moção “Programa Nacional de
Investimentos 2030: Pela (re)qualifica-
ção das acessibilidades rodoviárias às
Áreas de Acolhimento Empresarial
(AAE) no concelho de Palmela”.

voltar ao indíce
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semana de 30 de abril a 6 de maio 2019
CCaarrnneeiirroo --  2211..0033  aa  2200..44
No plano amoroso, deve ser persistente e directo, deve dizer aquilo que pretende da sua relação. Assim conseguirá
afirmar sentimentos e consolidar a sua vida sentimental.

No plano profissional, esta semana estará apto a comandar e a negociar. Aproveite os benefícios que esta carta lhe
oferece.
Carta da Semana? O Imperador, esta carta permite-lhe conjugar várias energias que possui, usando-as em seu
proveito e doseando-as, evitando assim excessos.

Touro - 21.04 a 21.5
No plano amoroso, se sentir que deve tomar uma iniciativa, tome-a. Deve seguir a sua intuição. No plano profis-
sional, consegue responder a todas as solicitações, de forma bri-lhante e criativa. Estão favorecidos os trabalhos em
grupo.
Carta da Semana? O Mago, esta carta mostra que esta semana deve usar o optimismo para combater situações de
incerteza.

Gémeos - 22.05 a 21.06
No plano amoroso, semana de expansão de sentimentos em que sentirá necessidade de aprofundar os seus afectos.
No plano profissional, altura propícia para receber uma resposta positiva aos seus interesses.
Carta da Semana? A Imperatriz, esta carta mostra que a semana será de expansão e verá os seus projectos
evoluírem. 

CaranGuejo - 22.06 a 22.07
No plano amoroso, está muito seguro em relação aos seus sentimentos. Esperam-se momentos de grande felici-
dade.
No plano profissional, as suas ideias serão bem recebidas por todos inclusive por colegas, será uma grande prova
dos seus conhecimentos.
Carta da Semana? O Papa, esta carta mostra que a semana será tranquila e sem surpresas de maior.

Leão - 23.07 a 23.08
No plano amoroso, não é altura para tomar atitudes bruscas e decisivas. Precisa de tempo para saber com o que
conta. 
No plano profissional, precisa de fazer uma pausa para repensar nos seus projectos. Não se prevêem desenvolvi-
mentos rápidos.  
Carta da Semana? O Eremita, esta carta mostra que  deve ter prudência, pois podem surgir alguns retrocessos.

VirGem - 24.08 a 23.09
No plano amoroso, o seu comportamento é essencialmente regido por maturidade por isso conseguirá dar passos
acertados mesmo em relações mais recentes. No plano profissio-nal, surgirão momentos menos agradáveis mas
não se deixe desmotivar. 
Carta da Semana? O Papa, esta carta mostra que a semana é de equilíbrio e conseguirá ver concluídas algumas
obrigações. Momentos de paz e estabilidade.

BaLança - 24.09 a 23.10
No plano amoroso, dê valor aquilo que tem e desvalorize as paixões passageiras que podem encher o ego, mas a
longo prazo são uma fonte de problemas.
No plano profissional, firme as suas posições e não vá atrás de tudo aquilo que dizem se não concorda. Defenda o
seu ponto de vista. 
Carta da Semana? A Força, esta carta mostra que sairá vencedor de todas as situações graças á força.

esCorpião - 24.10 a 22.11
No plano amoroso, faça as alterações na sua vida que achar necessárias e siga o rumo que o deixa mais feliz. No
plano profissional, grandes oportunidades de trabalho e bastante compensadores, no entanto, deve analisar muito
bem os pormenores evitando assim correr riscos desnecessários.
Carta da Semana? A Roda da Fortuna, esta carta mostra que você irá ter a noção de oportunidade e saber actuar
na altura certa. 

saGiTário - 23.11 a 20.12
No plano amoroso, no seu relacionamento você tem o apoio e o carinho que necessita para ser mais feliz. Disponi-
bilize mais tempo para os seus.
No plano profissional, consegue alcançar grandes vitórias. Sucesso pessoal.
Carta da Semana? A Estrela, esta carta mostra que a sua semana estará protegida e será luminosa.

CapriCórnio - 21.12 a 20.01
No plano amoroso,  não crie fantasias na sua cabeça, poderá idealizar algo que nunca irá acontecer e decepcionar-se.
No plano profissional, termine a tempo e horas todos os trabalhos com que se compro-meteu, nem que para isso
tenha que trabalhar pós horário. 
Carta da Semana? A Lua, esta carta mostra que deve ouvir a sua intuição, pois esta encontra-se muito apurada.

aquário - 21.01 a 19.2
No plano amoroso, não deixe que o passado influencie tão negativamente o seu presente, nem tudo o que viveu se
vai repetir. Não tema desilusões. 
No plano profissional, a conjuntura indica que o caminho que escolheu é o mais acertado. Economias em ascenção.
Carta da Semana? O Carro, esta carta mostra que ainda que a sua meta pareça distante está muito perto do que
você imagina.

peixes - 21.02 a 20.3
No plano amoroso, fim de um ciclo e começo de um novo relacionamento. Para aqueles que estão sem perspectivas
devem aproveitar a vida saindo e convivendo com pessoas com os mesmos ideais. No plano profissional, consegue
resultados superiores ás suas expectativas. Se surgir algum problemas será facilmente superado. Carta da Semana?
A Morte, esta carta mostra que as mudanças na sua vida serão muitas, é um começo. Morreu uma fase de problemas
e nasceu uma fase de alegrias e de concretizações.
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ddiirreeiittooss  qquuee  nnããoo  ppooddeemm  sseerr  eessqquueeCCiiddooss!!
Queria falar-vos de alguns direitos

que acho que não podem ser esque-
cidos. O direito mais importante para
mim é o direito da criança ter uma na-
cionalidade e que tenha uma família
para a acolher e tratar bem dela. A NA-
CIONALIDADE é importante porque
se a criança ficar doente, ou qualquer
coisa, com esse registo o mundo sabe
que ela existe e pode ir ao médico. O di-
reito à FAMÍLIA é importante também
porque se tiveres família e eles gostarem
de ti tens alguém para te dar amor e ca-
rinho. Mas se ela te tratar mal e não gos-
tar de ti tens o teu cartão de cidadão que
te pode ajudar, com ele estás registado e
assim podes ter os teus direitos. Assim,
poderás ter ajuda para sair dessa família
e ficares numa instituição até se encon-
trar outra família que te poderá acolher.

A história da Malala impressionou-
me. Era uma menina que queria IR À

ESCOLA e como não a deixavam ir à
escola ela ia escondida. Mas consegui-
ram descobri-la e deram-lhe um tiro.
Também me impressionou o facto de, na
terra dela no Paquistão, existir um
homem que falava na rádio, dizia tudo o
que lhe apetecia e convencia as pessoas
sobre a sua verdade. Com medo as pes-
soas obedeciam-lhe. Se não o fizessem,
os talibãs iam atrás de quem não cum-
pria o que esse homem dizia. Ele dizia
que tudo o que acontecia de mal naquela
terra era porque as pessoas não faziam
as coisas bem e que o “seu Deus” os cas-
tigava. Sinto-me mal porque há quem
queira aprender e não possa. Acontece
principalmente com as meninas e elas
têm de lutar todos os dias pelos seus di-
reitos, para poder ir à escola e outras coi-
sas. Mas há meninas que não lutam pelo
seu direito e preferem ficar em casa en-
quanto os seus direitos vão desapare-

cendo. Se quiserem saber mais leiam o
livro “Eu, Malala – a minha luta pela li-
berdade e pelo direito à educação”.

A guerra na Síria também me impres-
siona muito porque há muitas pessoas a
morrer que não têm culpa daquilo. E
aquilo tudo aconteceu porque uns que-
riam uma coisa e outros queriam outra.
Há pessoas a sofrer por causa disso,
crianças e adultos. Eu diria ao mundo
que pare esta guerra, que exista PAZ.
Que parem e façam um acordo.

Mas não é só isso que me apetece
dizer ao mundo.  Queria que não hou-
vesse mais TRABALHO INFANTIL.
Que todas as CRIANÇAS possam ter
uma FAMÍLIA para as ACOLHER E
AMAR e que todas as crianças tenham
uma nacionalidade e uma escola. 

Raquel Cavaco  
Clube “EU Participo” 

(EB 2,3 Hermenegildo Capelo)

De Maio a Outubro… 

hháá  mmeerrCCaaddiinnhhooss  nnoo  
CCeennttrroo  hhiissttóórriiCCoo  ddee  ppaallmmeellaa
Propostas de consumo sustentável

e hábitos de vida saudáveis mar-
cam o regresso, no próximo dia

4, dos Mercadinhos de Palmela ao Cen-
tro Histórico.

Até dia 5 de Outubro, esta iniciativa,
promovida pela Câmara Municipal de
Palmela, vai animar o terraço do Mer-
cado Municipal de Palmela, um sá-
bado/mês, entre as 9h00 e as 13h00.

A promoção e venda de produtos
locais, biológicos, showcookings
de alimentação saudável, sessões e
workshops e actividades físicas e de
bem-estar são algumas das propostas
dos Mercadinhos de Palmela, que pre-
tendem contribuir para a promoção de
estilos de vida saudáveis e sustentá-
veis, além da dinamização comercial
do núcleo mais antigo da vila.

Para o dia 4 de Maio está progra-
mada a realização, às 10h00, do
workshop “Um Spa em sua casa – re-
ceitas caseiras para cabelo, rosto e
corpo”, com Manuela Nunes e às
11h00, a actividade Pilates Clínico,
com rastreio de coluna e massagem
pés ou costas, pela Palclini. As activi-
dades são gratuitas. Mais informações
através dos contactos 212336647.

Próximas datas:
1 de Junho | 6 de Julho | 3 de Agosto

| 7 de Setembro | 5 de Outubro

rreeCCttiiFFiiCCaaççããoo
Na notícia publicada na edição de

16 de Abril, a propósito da apro-
vação, em reunião pública, da Proposta
de Prestação de Contas 2018, o JPN
procede à seguinte rectificação a uma
citação do Vereador Adilo Costa, que

surge fora de contexto.
A menção do Vereador Adilo Costa

às questões de envelhecimento dos tra-
balhadores, assim como doenças do
foro oncológico, "casos que obrigam os
trabalhadores a afastarem-se das suas

funções", surge em resposta à questão
colocada relativamente aos dados do
absentismo dos trabalhadores e não à
pergunta do Vereador António Braz
sobre o facto do número de trabalhado-
res ter diminuído.

voltar ao indíce
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14 de Maio 2019inforMação geral Jornal do Pinhal Novo2

semana de 14 a 20 de maio 2019
CCaarrnneeiirroo --  2211..0033  aa  2200..44
No plano amoroso, deve ser persistente e directo, deve dizer aquilo que pretende da sua relação. Assim conseguirá
afirmar sentimentos e consolidar a sua vida sentimental.

No plano profissional, esta semana estará apto a comandar e a negociar. Aproveite os benefícios que esta carta lhe
oferece.
Carta da Semana? O Imperador, esta carta permite-lhe conjugar várias energias que possui, usando-as em seu
proveito e doseando-as, evitando assim excessos.

Touro - 21.04 a 21.5
No plano amoroso, se sentir que deve tomar uma iniciativa, tome-a. Deve seguir a sua intuição. No plano profis-
sional, consegue responder a todas as solicitações, de forma bri-lhante e criativa. Estão favorecidos os trabalhos
em grupo.
Carta da Semana? O Mago, esta carta mostra que esta semana deve usar o optimismo para combater situações de
incerteza.

Gémeos - 22.05 a 21.06
No plano amoroso, semana de expansão de sentimentos em que sentirá necessidade de aprofundar os seus afectos.
No plano profissional, altura propícia para receber uma resposta positiva aos seus interesses.
Carta da Semana? A Imperatriz, esta carta mostra que a semana será de expansão e verá os seus projectos
evoluírem. 

CaranGuejo - 22.06 a 22.07
No plano amoroso, está muito seguro em relação aos seus sentimentos. Esperam-se momentos de grande felici-
dade.
No plano profissional, as suas ideias serão bem recebidas por todos inclusive por colegas, será uma grande prova
dos seus conhecimentos.
Carta da Semana? O Papa, esta carta mostra que a semana será tranquila e sem surpresas de maior.

Leão - 23.07 a 23.08
No plano amoroso, não é altura para tomar atitudes bruscas e decisivas. Precisa de tempo para saber com o que
conta. 
No plano profissional, precisa de fazer uma pausa para repensar nos seus projectos. Não se prevêem desenvolvi-
mentos rápidos.  
Carta da Semana? O Eremita, esta carta mostra que  deve ter prudência, pois podem surgir alguns retrocessos.

VirGem - 24.08 a 23.09
No plano amoroso, o seu comportamento é essencialmente regido por maturidade por isso conseguirá dar passos
acertados mesmo em relações mais recentes. No plano profissio-nal, surgirão momentos menos agradáveis mas
não se deixe desmotivar. 
Carta da Semana? O Papa, esta carta mostra que a semana é de equilíbrio e conseguirá ver concluídas algumas
obrigações. Momentos de paz e estabilidade.

BaLança - 24.09 a 23.10
No plano amoroso, dê valor aquilo que tem e desvalorize as paixões passageiras que podem encher o ego, mas a
longo prazo são uma fonte de problemas.
No plano profissional, firme as suas posições e não vá atrás de tudo aquilo que dizem se não concorda. Defenda
o seu ponto de vista. 
Carta da Semana? A Força, esta carta mostra que sairá vencedor de todas as situações graças á força.

esCorpião - 24.10 a 22.11
No plano amoroso, faça as alterações na sua vida que achar necessárias e siga o rumo que o deixa mais feliz. No
plano profissional, grandes oportunidades de trabalho e bastante compensadores, no entanto, deve analisar muito
bem os pormenores evitando assim correr riscos desnecessários.
Carta da Semana? A Roda da Fortuna, esta carta mostra que você irá ter a noção de oportunidade e saber actuar
na altura certa. 

saGiTário - 23.11 a 20.12
No plano amoroso, no seu relacionamento você tem o apoio e o carinho que necessita para ser mais feliz. Disponi-
bilize mais tempo para os seus.
No plano profissional, consegue alcançar grandes vitórias. Sucesso pessoal.
Carta da Semana? A Estrela, esta carta mostra que a sua semana estará protegida e será luminosa.

CapriCórnio - 21.12 a 20.01
No plano amoroso,  não crie fantasias na sua cabeça, poderá idealizar algo que nunca irá acontecer e decep-
cionar-se.
No plano profissional, termine a tempo e horas todos os trabalhos com que se compro-meteu, nem que para isso
tenha que trabalhar pós horário. 
Carta da Semana? A Lua, esta carta mostra que deve ouvir a sua intuição, pois esta encontra-se muito apurada.

aquário - 21.01 a 19.2
No plano amoroso, não deixe que o passado influencie tão negativamente o seu presente, nem tudo o que viveu se
vai repetir. Não tema desilusões. 
No plano profissional, a conjuntura indica que o caminho que escolheu é o mais acertado. Economias em ascenção.
Carta da Semana? O Carro, esta carta mostra que ainda que a sua meta pareça distante está muito perto do que
você imagina.

peixes - 21.02 a 20.3
No plano amoroso, fim de um ciclo e começo de um novo relacionamento. Para aqueles que estão sem perspectivas
devem aproveitar a vida saindo e convivendo com pessoas com os mesmos ideais. No plano profissional, consegue
resultados superiores ás suas expectativas. Se surgir algum problemas será facilmente superado. Carta da Semana?
A Morte, esta carta mostra que as mudanças na sua vida serão muitas, é um começo. Morreu uma fase de problemas
e nasceu uma fase de alegrias e de concretizações.
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Areciclagem do lixo é muito impor-
tante para o nosso planeta pois

basta um pequeno lixo voar, atravessar
o oceano e ir parar ao outro lado do
mundo. Se repararmos bem não há ne-
nhum lugar no nosso planeta em que não
haja nem um bocadinho de lixo.

Entre os organismos do lixo o mais pre-
judicial para o nosso planeta é o plástico.
É bastante difícil parar com o plástico.
Mas porquê é que não conseguimos? Só
produzem objetos de plástico, tudo é de
plástico e as fábricas não se estão a impor-
tar com o ambiente. Ficamos sem escolha.
É difícil mudar! É preciso mudar biliões
de fábricas no mundo. É quase impossível
… mas há hipótese! Eu já consigo fazer
algumas mudanças. Agora já utilizo gar-
rafas reutilizáveis, uso palhinhas de papel
e uso uma caixa para pôr o meu lanche em
vez de um saco de plástico!

Para reduzirmos o plástico temos de
chamar a atenção das pessoas que não se
importam com a poluição pois mais pa-
rece que o caixote do lixo deles é o nosso
planeta. Existem muitas pessoas que
abrem o pacote do leite ou do sumo e dei-
tam para o chão o plástico que envolve a
palhinha. Às vezes digo a alguns dos
meus colegas para apanharem e coloca-
rem no lixo. Há quem ache que não faz
mal atirar para o chão, outros refilam e ou-

tros dizem que vão apanhar. Eu acho que
é isto que devo fazer, avisar quem deita o
lixo para o chão. Mas é bastante difícil
porque às vezes respondem-nos mal.

Sabiam que a maior mancha de lixo
do mundo é igual a 17 vezes o tamanho
de Portugal?! Essa mancha de lixo está
a flutuar no Oceano Pacífico e a maior
parte é plástico. E se continuarmos a po-
luir desta forma o oceano acabará por

ficar a transbordar de lixo e já não ha-
verá água, só plástico. Pode acontecer
muitas coisas más. Por exemplo, a água
acabar, os peixes continuarem a morrer…
Fico chocada quando vejo os animais
morrerem porque comeram plástico!

O meu maior medo é que o mundo fique
empestado de lixo! Já pensaram nisso?

Maria Madalena
(9 anos) – EB António Matos Fortuna

aa  rreecciiccllaaggeeMM  ddoo  lliixxoo!!

7 Maravilhas Doces de Portugal

ddoocceess  ddee  PPaallMMeellaa  ccaannddiiddaattooss  
Oregional arroz doce com leite de

ovelha e o bombom de Moscatel
são dois dos candidatos às 7 Ma-

ravilhas Doces de Portugal. Além destes, o
distrito de Setúbal conta ainda com outros
cinco candidatos, os esses e a torta de azei-
tão, as pinhoadas e as queijadas de torrão,
de Alcácer do Sal, e o pudim de nozes do
convento de Jesus de Setúbal, do Barreiro.

Foram apresentadas ao concurso 907
candidaturas, entre as quais o painel de es-
pecialistas votou para identificar os 140
doces das finais distritais, 7 de cada dis-
trito, que serão votados pelo público, em
programas que serão emitidos, em direto,
pela RTP, em Julho e Agosto.

Luís Segadães, presidente das 7 Mara-
vilhas, assegura que “se existisse uma
pastelaria ou confeitaria em Portugal de-
dicada a confeccionar a doçaria portu-

guesa mais representativa, de maior qua-
lidade e com os sabores que fazem as
nossas memórias ou que inovam com pro -
dutos da terra, seriam estes 140 doces
que encontraríamos nas suas montras”,
acrescentando que “esta lista e esta elei-
ção permitem valorizar e destacar não só
a pastelaria nacional, como as profissões
a ela associada. Por isso vamos inclusive
desafiar os candidatos à profissão de pas-
teleiro a criar um doce, com 7 camadas,
os 7 sabores mais representativos do
nosso país, de forma a estimular a criati-
vidade e o gosto dos jovens cozinheiros
por esta área, cada vez mais criativa e de-
safiante em Portugal. Vai ser um con-
curso dentro do concurso, em parceria
com o Turismo de Portugal, em que esta
lista de 140 doces serve de inspiração aos
jovens pasteleiros”.

Pinhal Novo

ggnnrr  rreeccuuPPeerraa  MMaatteerriiaall  
qquuee  hhaavviiaa  ssiiddoo  ffuurrttaaddoo

Diverso material de construção civil e
de jardinagem, avaliado em 3.000

euros, que havia sido furtado, foi recupe-
rado, no dia 6 de maio, pelo Comando
Territorial de Setúbal, através do Posto
Territorial do Pinhal Novo. 

O furto ter-se-á dado no passado mês de
Abril, num estaleiro, desencadeando uma
investigação que levou a GNR a localizar
o material escondido, em um anexo de uma
habitação pertence a um indivíduo já co-
nhecido pela prática desse tipo de ilícitos.

O suspeito, de 28 anos, foi constituído
arguido e sujeito à medida de coação de
termo de identidade e residência.

voltar ao indíce
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Já que vocês não entendem o que há de
mal pelas ruas, eu vou dar exemplos. 
Nos “Portais de Arrábida”, o chão é de

pedra e não há espaço para brincar. Como
assim? O chão é de pedra e o que é que
tem? Pensem! Em pedra não dá para brin-
car. Ora bem, imaginem que eu estava a
brincar com as folhas e caí no chão. Ma-
goar-me-ia tanto…

Queria morar num sítio com espaços
verdes e lindos, muito grandes. Porquê?
Gostaria de brincar e chamar amigos (e tal-
vez vizinhos). Seria tão fixe! O espaço na
rua para brincar é pouco. Devia ter mais es-
paços de relva para brincar. Até ficava mais
bonito! Mas só está com estacionamentos!
Os carros deviam estar nas garagens e há
muita gente que os deixa na rua.

Também há crianças que não aprovei-
tam os espaços que têm. Talvez porque não
têm tempo ou não querem saber. Às vezes
os pais chegam a casa e já é tarde para po-
dermos ir à rua brincar. Trabalham muitas
horas! Mas podiam deixar-nos com a fa-
mília de amigos enquanto ficam a trabalhar
e nós poderíamos brincar na rua.

Pelo menos tenho a sorte de estar num
lugar em paz! Os países que estão em
guerra, as crianças não podem brincar na
rua.

Adeus! 
Respeitem as ruas!

Miguel Domingos (8 anos) 
EB António Matos Fortuna

Problemas nas minhas ruas!

ggoossttaaVVaa  ddee  bbrriinnCCaarr  nnaa  rruuaa!!

1 de Junho em Palmela

ddiiaa  ddaa  CCrriiaannççaa  CCoommeemmoorraaddoo  
CCoomm  aaCCttiiVViiddaaddeess  eemm  ttooddaass  
aass  FFrreegguueessiiaass  ddoo  CCoonnCCeellhhoo
ACâmara Municipal de Palmela, em con-

junto com a Palmela Desporto, Juntas
de Freguesia e Movimento Associativo do
concelho, promove um programa comemo-
rativo do Dia Mundial da Criança, celebrado
entre os dias 1 e 3 de Junho, em todas as fre-
guesias.

Do programa, destaca-se a iniciativa “Fa-
mília Activa, Criança Saudável”, que propõe
um conjunto de actividades lúdico-desporti-
vas para toda a família, a 1 de Junho, das
10h00 às 12h00, no Campo de Jogos Muni-
cipal de Palmela.

A inauguração do Espaço de Jogo e Re-
creio da Quinta do Padre Nabeto, a iniciativa
“Biblioteca Viva”, na Biblioteca Municipal
de Pinhal Novo, exposições, oficinas para
pais e filhos, insufláveis, pinturas faciais e
jogos tradicionais, são outras actividades
que compõem o programa, disponível em
www.cm-palmela.pt.

PROGRAMA:

FREGUESIA DE PALMELA
1 Junho | 10h00-12h00 | Campo de Jogos
Municipal de Palmela
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA “FAMÍLIA
ATIVA, CRIANÇA SAUDÁVEL”
Actividades lúdico-desportivas para toda a
família
Participação gratuita
Info.: 212 336 606 | desporto@cm-pal-
mela.pt
1 Junho | 11h30 | Campo de Jogos Munici-
pal de Palmela
INAUGURAÇÃO DO EJR QUINTA DO
PADRE NABETO
Actividades lúdico-desportivas
Participação gratuita
De 18 de Maio a 28 Junho | Galeria Biblio-
teca Municipal Palmela
Brincar com a Música
Colecção de brinquedos musicais de Hélder
Esdras Martins
Visitas dia 1 de Junho das 14h30 às 19h00

FREGUESIA DE PINHAL NOVO
1 Junho |10h00 - 12h00 | Largo José Maria
dos Santos, Pinhal Novo
Educação e Parentalidade: Tecer uma rede
de cumplicidades (integrado no Programa

do dia Mundial da Criança)
1 Junho | 10h00 | Largo José Maria dos
Santos, Pinhal Novo
OFICINA DE ARTES PARA PAIS E FI-
LHOS
Escrita criativa e ilustrações
AS PALAVRAS ENTRE PAIS E FILHOS
Palavras cruzadas
Destinatários: pais e filhos
Inauguração 1 Junho | 10h00 | Mercado Mu-
nicipal de Pinhal Novo (1 Junho a 31 agosto
2019)
Downsized Fictions – A dar vida às criaturas
da minha estante – Por Marta Antas
Exposição de fotografia de colecção de brin-
quedos
Apoio: Câmara Municipal de Palmela
1 Junho |10h00-13h00 e 16h00-20h00 | Po-
lidesportivo do Jardim José Maria dos San-
tos, Pinhal Novo
Insufláveis, pinturas faciais, pintura e dese-
nhos em papel, jogos tradicionais, modela-
gem de balões e actividades musicais para
crianças

3 Junho | 10h00 |Biblioteca Municipal de
Pinhal Novo
HORA DO CONTO “AS AVENTURAS DO
ESPATALHO ESPANTO” - Conto original
acerca dos Direitos da Criança – Ateliê de
construção de Espantalhos
Destinatários: 1.ºs e 2.ºs anos do 1.º Ciclo da
EB João Eduardo Xavier
3 Junho | 10h00 |Biblioteca Municipal de
Pinhal Novo
BIBLIOTECA Viva
Dinâmicas  lúdicas em torno dos Direitos da
Criança, orientadas por figuras convidadas
e interventivas nesta área.
Destinatários: 3.ºs e 4.ºs anos do 1.º Ciclo da
EB João Eduardo Xavier

FREGUESIA DE QUINTA DO ANJO
1 Junho | 10h00 | Centro Hípico D. Maria,
Lau, Palmela
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Info.: 918 411 423
Apoio: Câmara Municipal de Palmela e
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo
1 Junho | 10h00 | Circuito de Manutenção,
Quinta do Anjo
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Insufláveis, Jogos Tradicionais e Pinturas faciais
1 Junho | 15h00 | Praceta Antero de Quental
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Animação de Rua, teatro e Pinturas faciais
1 Junho | 10h00 | Parque de Merendas de S.
Gonçalo
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Aulas de Zumba e Fitness – Programa Gi-
násio para Tod@s
1 Junho | 15h00 | Parque de Merendas de S.
Gonçalo
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Insufláveis, Jogos Tradicionais e Pinturas fa-
ciais

UNIãO DE FREGUESIAS DE 
POCEIRãO E MARATECA
1 Junho | 10h00-18h00 | Jardim Ferreira da
Costa
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Insufláveis
1 Junho | 10h00-18h00 | Águas de Moura-
EJR junto ao Sobreiro Assobiador
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Insufláveis

De 30 de Maio a 2 de Junho

FFeessttaass  ddee  ssããoo  ggoonnççaalloo
aanniimmaamm  CCaabbaannaass
De 30 de Maio a 2 de Junho, as Fes-

tas de São Gonçalo, em Cabanas,
vão celebrar a quinta-feira da espiga e
manter a tradição desta localidade. O
certame é organizado pela Associação de
Festas de São Gonçalo e conta com o
apoio da Câmara Municipal de Palmela.

O programa das Festas conjuga a
componente religiosa, de homenagem
ao padroeiro São Gonçalo, com as já
habituais largadas de touros, activida-
des desportivas, equestres e dirigidas
ao público infantil (para comemorar
o Dia Mundial da Criança) e também
bailes e vários espectáculos musicais,
com destaque para os artistas Belito
Campos, no sábado, e Miguel Aze-
vedo, no encerramento. Tudo isto
acompanhado pela gastronomia, vi-
nhos e doçaria da região.

De referir que a autarquia palmelense
vai atribuir um apoio financeiro no
valor de mil euros à Associação de Fes-
tas de São Gonçalo, como compartici-
pação à edição de 2019 do certame.
Para além do apoio financeiro, disponi-
biliza apoios logísticos estimados em
5.500 euros, que incluem infraestrutu-
ração eléctrica e de águas, limpeza e re-
colha de resíduos.

PROGRAMA

30 de Maio
20h00 - Inauguração das festas com en-
tidades oficiais

21h00 - OTCA - Orquestra Típica e
Cantares de Azeitão

31 de Maio
17h00 - Largadas de touros
21h00 - Espectáculo musical com X-
Acto
23h00 - Espectáculo musical com Kro-
mosomas

1 de Junho
10h00 - Dia Mundial da Criança (Pla-
netário)
10h00 - Aulas abertas de Zumba e Fit-
ness (incluídas no plano de actividade
Ginásio para tod@as)
15h00 - Dia Mundial da Criança (insuflá-
veis, jogos tradicionais e pinturas faciais)
17h00 - Largadas de touros
20h30 - Baile com André Patrão
22h30 - Espectáculo musical com Be-
lito Campos
00h00 - Baile com André Patrão

2 de Junho
08h30 - II Passeio a Cavalo
15h00 - Procissão em Honra de São
Gonçalo
17h00 - Missa na Capela de São Gon-
çalo
18h00 - Leilão
19h00 - Espectáculo musical com Fun-
Parra
21h00 - Espectáculo musical com Mi-
guel Azevedo
00h00 - Encerramento das festas

voltar ao indíce
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mmAAiiss  ddee  8855  %%  ddAAss  zzoonnAAss  bbAAllnneeAArreess  eeuurrooppeeiiAAss
ttêêmm  eexxcceelleennttee  qquuAAlliiddAAddee  ddAA  ÁÁgguuAA
Segundo o mais recente relatório

anual sobre a qualidade das águas
balneares europeias, mais de 85 % das
zonas balneares monitorizadas em toda
a Europa no ano passado satisfaziam
as mais rigorosas normas de quali-
dade "excelente" quanto à limpeza das
águas. Os resultados, publicados hoje,
fornecem uma boa indicação quanto às
zonas em que as águas balneares de
melhor qualidade podem ser encontra-
das neste verão.

Uma percentagem avassaladora
(95,4 %) das 21 831 zonas balneares

monitorizadas nos 28 Estados-Mem-
bros satisfaz os requisitos mínimos de
qualidade ao abrigo das regras da UE,
segundo o relatório do presente ano,
publicado pela Comissão Europeia e
pela Agência Europeia do Ambiente
(EEA). 300 zonas balneares monitori-
zadas na Albânia e na Suíça foram
também incluídas no relatório.

A percentagem de zonas balneares
que satisfazem as mais rigorosas nor-
mas de qualidade "excelente" subiu li-
geiramente de 85,0 % em 2017 para
85,1 % no ano passado. De 2017 para

2018, a percentagem daquelas que sa-
tisfizeram os requisitos mínimos de
qualidade “suficiente” caiu de 96 %
para 95,4 %. Esta pequena descida
deve-se à abertura de novas zonas bal-
neares nas quais ainda não está dispo-
nível o conjunto de dados de quatro
épocas balneares requerido pela Direc-
tiva para a classificação. Em 2018, 301
zonas balneares na UE, Albânia e
Suíça (1,3 % do total) foram classifi-
cadas como tendo qualidade da água
«medíocre». Este valor é ligeiramente
inferior ao verificado em 2017 (1,4 %).
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AGreta Thunberg é uma rapariga Sue -
ca que desde o início do ano letivo

iniciou uma greve à escola, às sextas – fei-
ras. Sentou-se em frente ao Parlamento
Sueco com um cartaz que dizia “Greve es-
tudantil pelo clima”. A partir daí mais de
150 países, em mais de 2000 cidades, ini-
ciou-se um movimento para alertar sobre
as alterações climáticas, incluindo Portu-
gal. No nosso país este movimento come-
çou a ser organizado por uma rapariga
chamada Matilde Alvim, que anda na se-
cundária de Palmela, e um grupo de ami-
gos. Começou a reunir-se com outros
jovens de várias cidades de Portugal e cria-
ram o movimento no país.

Decidimos fazer parte. Porquê nós?
Porque queremos salvar o nosso futuro e
o do Planeta. 

No Clube “Eu Participo” estávamos a
pensar ir à manifestação fora da escola,
mas não foi possível. Então decidimos que
traríamos a manifestação até nós e fazer
uma greve na escola. No mesmo dia em
que as crianças e jovens de todo o mundo
estariam a fazer greve estudantil – 24 de
maio, fizemos uma manifestação / greve
por causa das alterações climáticas na Es-
cola Básica de 2º e 3º ciclo Hermenegildo
Capelo. Para anunciar a greve e manifes-

tação fizemos cartazes, reutilizando caixas
de cartão. Em seguida fomos às salas avi-
sar os alunos do dia, hora e local e explicar
o que significava esta greve. Depois reuti-
lizámos panos com as mesmas informa-
ções e colocamos no portão da nossa
escola.

O Clube “Eu Participo” organizou e
movimentou a greve na nossa escola e a
turma do 8º C ajudou a criar impacto com
o grito que criaram: “Aonde quer que
vamos todos nos perguntam – Quem é que
nós somos? E o que é que queremos? Nós
somos estudantes e queremos salvar o
mundo.” 

A participação foi muito boa da parte
dos professores a sua ajuda foi incrível. Ti-
vemos o apoio da Direção da Escola e a
nossa diretora Ana Serra ajudou-nos a
fazer maior impacto na greve porque
abriu-nos o portão para que os que estives-
sem fora da escola percebessem o que nós
estávamos a fazer, ou seja, a razão da
nossa manifestação. As famílias dos alu-
nos quando nos viram ficaram impressio-
nadas, pois não estavam à espera que
alunos tão novos se manifestassem de uma
forma tão poderosa. Apareceram muitos
professores e familiares de alunos.

Também chegaram duas turmas de 4º

ano da Escola Básica António Matos For-
tuna da Quinta do Anjo, que tinham parti-
cipado na manifestação em Setúbal. E
continuaram connosco!

Ao todo, durante 1 hora, estivemos
cerca de 150 crianças e jovens a gritar os
seguintes gritos:

“Ó Senhor Ministro explique por favor.
Porque é que no inverno ainda faz calor.”

“Deixa passar, deixa! Deixa passar,
deixa! Eu sou estudante e o mundo vou
mudar.”

“Estudantes unidos, jamais serão ven-
cidos!”

Ficámos muito contentes por fazer a di-
ferença. Sentimo-nos orgulhosas, surpreen-
didas, poderosas, agradecidas. Sentimo-nos
líderes, felizes e emocionadas.

Preocupamo-nos com as alterações cli-
máticas porque não há Planeta B! Precisa-
mos de chamar a atenção dos governos
dos países para as alterações climáticas,
para percebê-las e agir sobre elas. Precisa-
mos de sermos mais na próxima Greve
Climática Estudantil Mundial, a 27 de se-
tembro! Crianças, jovens e adultos!

“Somos pequenas mas grandes”
 Texto coletivo do Clube

 “Eu Participo” - EB 2, 3 
Hermenegildo Capelo

mmAAnniiFFeessttAAççããoo  ssoobbrree  AAss  
AAlltteerrAAççÕÕeess  cclliimmÁÁttiiccAAss!!

semana de 11 a 17 de junho 2019
Carneiro - 21.03 a 20.4
No plano amoroso, vai passar por uma fase de paixão e a troca de carinhos será uma constante, deixe-se levar
pelo sabor da paixão. No plano profissional, este plano da sua vida não lhe traz nem problemas nem dissabores,
mas não irá evoluir. Faça investimentos.
Carta da Semana? O Amoroso, esta carta mostra que a semana está muito.

Touro - 21.04 a 21.5
No plano amoroso, pode ficar surpreendido com os seus gostos, a tendência é para se interessar por alguém muito
diferente de si. No plano profissional, não invista em negócios, nem se lance em aventuras sem garantias. Carta da
Semana? A Papisa, esta carta mostra que pode ser apanhado de surpresa em alguma situação que você gostaria que
passasse despercebida perante terceiros. Haja com naturalidade não mostre desagrado perante a situação.

Gémeos - 22.05 a 21.06
No plano amoroso, terá de fazer uns sacrifícios para conseguir dedicar atenção devida á sua cara metade. No en-
tanto, não deve esperar que receber o mesmo em troca, para não se decepcionar. No plano profissional, este
plano encontra-se estagnado, não se darão grandes avanços, nem grandes passos, economias medíocres. Carta da
Semana? O Dependurado, esta carta mostra que deve de inventar forças ultrapassar situações em que se sinta
desanimado e fraco.

CaranGuejo - 22.06 a 22.07
No plano amoroso, esta semana este plano estará um pouco frio, este sentimento pode servir para os cônjuges
avaliarem a situação em que se encontram e o que sentem um pelo outro. No plano profissional, terá de vencer
alguns obstáculos financeiros, mas não faça investimentos arriscados. Carta da Semana? O Eremita, esta carta
mostra que uma mudança boa ocorrerá esta semana, para isso deve ter calma, inteligência e prudência.

Leão - 23.07 a 23.08
No plano amoroso, vai brilhar, pode mesmo aprofundar sentimentos, pois o amor está próximo de si, mesmo que
esteja só, saia de casa, pois o amor está pronto para fazer das suas. No plano profissional, capacidade excepcional
para resolver problemas correntes. Fase propícia para investimentos. Carta da Semana? O Imperador, esta carta
mostra que esta semana terá grande significado em todos os planos, é uma semana de grande acção.  

VirGem - 24.08 a 23.09
No plano amoroso, se tem algo em mente para propor à sua cara metade, é a altura ideal para o fazer. Isto irá
contribuir para o bem estar do casal, pois vai alterar a rotina em que se encontram. No plano profissional, a sua
vida não podem ser só ideias, tem que passar à acção, todos os seus contactos serão bem sucedidos. Carta da Se-
mana? A Imperatriz, esta carta mostra que todos os seus projectos terão êxitos redobrados.

BaLança - 24.09 a 23.10
No plano amoroso, tendência para dúvidas em relação aos seus sentimentos e insegurança em relação a si mesmo.
No plano profissional, actue com moderação e não conduza a vida com base em especulações. Tudo o que pretende
fazer deve fazê-lo com base com os recursos que tem disponíveis.
Carta da Semana? A Lua, esta carta mostra que estes nativos estarão mais sensíveis. A Lua provoca sensibilidade
e análises emocionais ilusórias, tente ser mais realistas.

esCorpião - 24.10 a 22.11
No plano amoroso, está no rumo certo para atingir a plenitude sentimental, mas não ponha  de lado conselhos fa-
miliares. No plano profissional, êxito neste plano, sobretudo se for você a tratar directamente de todos os assuntos,
não deixe que ninguém substitua o seu lugar. Carta da Semana? O Carro, esta carta que esta semana tem que ser
uma pessoa determinada, de pulso forte, para que consiga ultrapassar todos os obstáculos que se atravessem no
seu caminho.

saGiTário - 23.11 a 20.12
No plano amoroso, alguns conflitos emocionais que tem que tentar ultrapassar á sua maneira, não dê ouvidos ao
que lhe dizem. No plano profissional, instabilidade nervosa, porque os projectos que se iam realizar, estagnaram.
Seja mais prudente a lidar com a sua vida económica. Carta da Semana? A Lua, esta carta faz com que as respostas
para os seus problemas possam ser encontradas no seu interior, tem é que fazer um esforço para ouvir a sua voz
interior.

CapriCórnio - 21.12 a 20.01
No plano amoroso, a sua vida está serena mas deve pensar se está calma ou se está rotineira, ultrapasse esta si-
tuação, dando mais de si. No plano profissional, não se darão alterações esta semana mas deve contudo, não des-
curar de nenhum pormenor habitual no trabalho, para que mantenha a estabilidade que adquiriu. Carta da Semana?
A Temperança, esta carta traz boas energias e mantém as boas evoluções que já alcançou.

aquário - 21.01 a 19.2
No plano amoroso, estão favorecidos novos relacionamentos, mas, para aqueles que mantém um relacionamento
sólido, devem definir qual o sentimento que os une. No plano profissional, para que possa dar inicio a novos tra-
balhos e para que dê um novo rumo á sua carreira, deve terminar trabalhos que se encontram pendentes. Carta
da Semana? A Morte, esta carta marca uma semana de novas oportunidades, deve primeiro terminar as actividades
pendentes para que inicie um novo periodo.

peixes - 21.02 a 20.3
No plano amoroso, sente-se apaixonado e todos o vão notar pois os carinhos e as provas de amor serão uma cons-
tante. No plano profissional, pode investir nos seus projectos pois terá êxito além de auxilio. Vida económica in-
constante.  
Carta da Semana? A Roda da Fortuna, esta carta mostra que terá êxito, tem que saber agarrar as oportunidades
exactamente na altura em que surgem.
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Quando conheci a história de Anne Frank
fiquei muito triste porque ela era muito

importante. Ela era muito especial para a Ho-
landa, Amesterdão. Eu aprendi isto quando
tinha uns 7 anos. Foi o meu pai que me ensi-
nou esta história. Ela gostava muito de brin-
car, era uma criança… 

Há pouco tempo fui ver a casa de Anne
Frank. Gostei muito, mas também senti
muita tristeza por ela. Ela tinha o seu próprio
diário e cuidava muito bem dele. O seu diário
era a sua melhor amiga.  Ela escrevia lá tudo,
as suas coisas secretas, a sua irmã, as pessoas
más, do Peter de quem ela gostava muito. E
cada vez que estava em perigo ficava sempre
com o seu diário. Ela costumava dizer “se tu
vais desaparecer eu vou contigo”. Eu sinto
muita tristeza nestas partes. 

Eu já falava muito sobre a Anne Frank,
mas nunca tinha visto a sua casa. Eu nem
sabia o que estava à espera. Agora que vi a

casa fiquei emocionada. Vi que tinha muitas
coisas para ver… Toda a gente devia conhe-
cer. Eu queria que ela estivesse aqui para falar
connosco e tivesse muita paz e liberdade.

Quando estava a visitar a casa lembro-me
bem de uma parte. Quando o tradutor contou
como é que ela foi levada num comboio muito
grande. Ela e muitos outros. Quando ela ia a
caminho dos sítios onde os nazis colocavam
as pessoas. Ela sentou-se logo na cadeira e cor-
taram-lhe o cabelo. Senti muita tristeza, tanta
tristeza por ela.

Era muito importante contar esta história
nas escolas. Fizemos agora um teatro onde
explicamos a vida dela, da Malala e da Greta
Thunberg aos nossos colegas da Escola da
Palhota e à Escola da Lagoa da Palha. Esta
história é também muito boa para explicar no
6º, 7º ou 8º ano. Era bom as crianças perce-
berem como foi a vida dela. Era muito bom
que hoje algumas crianças que oiço tivessem

Paz, amor e saúde e que tivessem o seu pró-
prio melhor amigo como a Anne Frank. O
mundo devia ter liberdade. As pessoas de-
viam poder dar a sua opinião. Não deviam
fechar a sua boca. A Anne Frank dizia que se
alguém fechar a tua boca isso não te impede
de teres a tua própria opinião. Sei que ainda
há muita gente no mundo a passar por isto, a
serem levados por pessoas que não gostam
das suas opiniões. Essas pessoas não têm Paz,
liberdade. Apetecia-me escrever um cartaz
que dissesse LIBERDADE AO MUNDO e
assim podíamos dizer a nossa opinião sem ter
medo. 

Nunca me esqueço da história da Anne
Frank. Qualquer sítio que vá eu lembro-me
da sua história. Gosto muito de ler e já li mui-
tas vezes a sua história.

Os livros são os nossos melhores amigos
e fazem tantas coisas por nós, fazem-nos fe-
lizes. Seria muito triste viver num país onde
eramos proibidos de ler. Assim não aprendía-
mos nada.

Eu estou a criar um livro sobre a Anne
Frank e a criar as imagens para mostrar aos
meus colegas. Eu gostava de ser escritora, es-
crever livros tanto para os grandes como para
as crianças. Gostava de escrever animações,
desenhos animados, revistas e outros livros
que as crianças não podem ler. Ler é muito
importante. Nós lemos muito na biblioteca.
E quando chego a casa vou logo ler, às vezes
um poema, outras vezes outras histórias.

Eu queria dizer ao mundo que temos di-
reito a escrever e a ler para conseguirmos es-
tudar bem e sermos muito inteligentes.
Quando formos para a faculdade temos de
aprender muito e eu gostava de estudar ciên-
cia.

Leiam muito. Aproveitem as férias!
inês Correia -  eB Batudes

aa  vviiddaa  ddee  aannnnee  ffrraannKK

Semana de 18 a 24 de Junho 2019
Carneiro - 21.03 a 20.4
no plano amoroso, deve ser persistente e directo, deve dizer aquilo que pretende da sua
relação. Assim conseguirá afirmar sentimentos e consolidar a sua vida sentimental. no
plano profissional, esta semana estará apto a comandar e a negociar. Aproveite os bene-
fícios que esta carta lhe oferece. Carta da Semana - o impe-rador, esta carta permite-
lhe conjugar várias energias que possui, usando-as em seu proveito e doseando-as, evitando
assim excessos.

Touro - 21.04 a 21.5
no plano amoroso, se sentir que deve tomar uma iniciativa, tome-a. Deve seguir a sua in-
tuição. no plano profissional, consegue responder a todas as solicitações, de forma bril-
hante e criativa. Estão favorecidos os trabalhos em grupo. Carta da Semana - o Mago,
esta carta mostra que esta semana deve usar o optimismo para combater situações de in-
certeza.

Gémeos - 22.05 a 21.06
no plano amoroso, semana de expansão de sentimentos em que sentirá necessidade de
aprofundar os seus afectos. no plano profissional, altura propícia para receber uma re-
sposta positiva aos seus interesses. Carta da Semana - a imperatriz, esta carta mostra
que a semana será de expansão e verá os seus projectos evoluírem.

CaranGuejo - 22.06 a 22.07
no plano amoroso, está muito seguro em relação aos seus sentimentos. Esperam-se mo-
mentos de grande felicidade. no plano profissional, as suas ideias serão bem recebidas
por todos inclusive por colegas, será uma grande prova dos seus conhecimentos. Carta da
Semana - o Papa, esta carta mostra que a semana será tranquila esem surpresas de maior.

Leão - 23.07 a 23.08
no plano amoroso, não é altura para tomar atitudes bruscas e decisivas. Precisa de tempo
para saber com o que conta. no plano profissional, precisa de fazer uma pausa para repen-
sar nos seus projectos. Não se prevêem desenvolvimentos rápidos. Carta da Semana - o
eremita, esta carta mostra que  deve ter prudência, pois podem surgir alguns retrocessos.

VirGeM - 24.08 a 23.09
no plano amoroso, o seu comportamento é essencialmente regido por maturidade por isso
conseguirá dar passos acertados mesmo em relações mais recentes.
no plano profissional, surgirão momentos menos agradáveis mas não se deixe desmotivar.
Carta da Semana - o Papa, esta carta mostra que a semana é de equilíbrio e conseguirá
ver concluídas algumas obrigações. Momentos de paz e estabilidade.

BaLança - 24.09 a 23.10
no plano amoroso, dê valor aquilo que tem e desvalorize as paixões passageiras que
podem encher o ego, mas a longo prazo são uma fonte de problemas. no plano profis-
sional, firme as suas posições e não vá atrás de tudo aquilo que dizem se não concorda.
Defenda o seu ponto de vista. Carta da Semana - a Força, esta carta mostra que sairá
vencedor de todas as situações graças á força.

eSCorPião - 24.10 a 22.11
no plano amoroso, faça as alterações na sua vida que achar necessárias e siga o rumo que
o deixa mais feliz. no plano profissional, grandes oportunidades de trabalho e bastante
compensadores, no entanto, deve analisar muito bem os pormenores evitando assim correr
riscos desnecessários. Carta da Semana - a roda da Fortuna, esta carta mostra que você
irá ter a noção de oportunidade e saber actuar na altura certa.

SaGiTário - 23.11 a 20.12
no plano amoroso, no seu relacionamento você tem o apoio e o carinho que necessita
para ser mais feliz. Disponibilize mais tempo para os seus. no plano profissional, con-
segue alcançar grandes vitórias. Sucesso pessoal. Carta da Semana - a estrela, esta carta
mostra que a sua semana estará protegida e será luminosa.

CaPriCórnio - 21.12 a 20.01
no plano amoroso, não crie fantasias na sua cabeça, poderá idealizar algo que nunca irá
acontecer e decepcionar-se. no plano profissional, termine a tempo e horas todos os tra-
balhos com que se comprometeu, nem que para isso tenha que trabalhar pós horário. Carta
da Semana - a Lua, esta carta mostra que deve ouvir a sua intuição, pois esta encontra-se
muito apurada.

aquário - 21.01 a 19.2
no plano amoroso, não deixe que o passado influencie tão negativamente o seu presente,
nem tudo o que viveu se vai repetir. Não tema desilusões. no plano profissional, a con-
juntura indica que o caminho que escolheu é o mais acertado. Economias em ascenção.
Carta da Semana - o Carro, esta carta mostra que ainda que a sua meta pareça distante
está muito perto do que você imagina.

PeixeS - 21.02 a 20.3
no plano amoroso, fim de um ciclo e começo de um novo relacionamento. Para aqueles
que estão sem perspectivas devem aproveitar a vida saindo e convivendo com pessoas com
os mesmos ideais. no plano profissional, consegue resultados superiores ás suas expec-
tativas. Se surgir algum problemas será facilmente supe-rado. Carta da Semana - a
Morte, esta carta mostra que as mudanças na sua vida
serão muitas, é um começo. Morreu uma fase de problemas e nasceu uma fase de alegrias
e de concretizações.
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"PARTICIPAÇÃO COMO FERRAMENTA DA PAZ E DA IGUALDADE” 

77ªª  eeddiiççããoo  ddoo  KKiidd’’ss  gguueerrnniiCCaa  jjáá  tteeMM  tteeMMaa
OKid’s Guernica é um projecto le-

vado a cabo pela Associação e Mu-
nicípios da Região de Setúbal e seus

municípios associados desde 2005, que pre-
tende difundir os valores da liberdade, igual-
dade e Paz, sendo dirigido aos alunos do 2º
e 3º ciclos do Ensino Básico e aos alunos do
Ensino Secundário, que frequentem as esco-
las da rede pública dos municípios associa-
dos da AMRS.

Este projecto, utiliza como tema de fundo
a obra emblemática de Picasso, Guernica,
como forma de relembrar que a guerra,
ainda hoje, é uma realidade que massacra a
Humanidade e que urge erradicar do mundo.

Recorde-se que ao longo das edições do
Kid’s Guernica, a Associação de Municípios
tem desenvolvido um trabalho de excelên-
cia, envolvendo os municípios, as escolas e
as crianças e jovens da Região de Setúbal,
que sob o mote “Pintar a Paz”, têm impul-
sionado e difundido a cultura pela Paz e a
promoção dos seus valores. 

A AMRS promove, bianualmente esta
iniciativa e cada edição debruça-se sobre um
tema específico, definido criteriosamente
com base nas questões sobre a Paz. 

Actualmente, o projeto Kid’s Guernica
conta com seis edições já decorridas e tem
vindo a crescer de edição para edição. 

Prezando e defendendo incessantemente
os valores da liberdade e da Paz, a AMRS e
as autarquias da Região pretendem continuar
a promover uma Educação para a Cidadania,
permitindo que os alunos e professores se
envolvam neste projecto com um simbo-
lismo artístico, cultural e histórico tão forte.

O projecto consiste, na criação de murais
artísticos que simbolizem, com plena liber-
dade pictórica as questões da Paz, incenti-
vando vivamente a uma reflexão sobre a
importância da comunicação através da ima-
gem, de modo a contribuir para o crescimento
dos alunos, dotando-os de sentido crítico e de

capacidade reflexiva, nas suas atitudes e com-
portamentos, perante a sociedade.

De referir que a última edição do Kid’s
Guernica destacou-se, pela participação por
parte das escolas da Região de Setúbal,
tendo alcançado no ano letivo 2017/2018,
um total de cerca de 4500 alunos  inscritos e
cerca de 900 trabalhos recepcionados de um
universo de dez municípios participantes –
Palmela, Alcácer do Sal, Alcochete, Almada,
Barreiro, Moita, Montijo, Seixal, Sesimbra
e Setúbal. 

O projecto está estruturado, em várias
fases, nomeadamente, as fases de inscrição,
de desenvolvimento dos trabalhos a nível de
escola, a selecção das propostas, a pintura da
tela e a tão esperada festa de encerramento,
pensada especialmente para proporcionar
momentos de partilha, cooperação e cumpli-
cidade entre os participantes, alunos e pro-
fessores reunindo actividades e animações,
especialmente programadas para este pú-
blico, em especial, a exposição e exibição de
todos os trabalhos realizados, através de uma
projecção de vídeo.

A AMRS, conjuntamente com as Divi-
sões de Educação dos Municípios da Re-

gião, tem vindo a preparar a 7ª Edição do
Kid’s Guernica ao longo dos últimos meses. 

Este projecto artístico e educativo de
enorme cariz irá em breve ser divulgado
junto de todas as escolas dos onze municí-
pios da Região de Setúbal e regressará no-
vamente às escolas no ano letivo 2019/2020
versando o tema “Participação como ferra-
menta da Paz e da Igualdade”.

A escolha do tema para esta edição, as-
senta na vontade de assinalar a importância
da Participação e o papel fundamental das
crianças e jovens na sociedade, pois importa
reflectir sobre o acto de Participar, de tomar
parte, de intervir, de compartilhar, de denun-
ciar, porquanto este é um caminho para a de-
fesa de princípios e de promoção para a Paz
e para a Igualdade.

A AMRS e os municípios seus associados
pretendem que ao longo de todas as edições,
haja uma forte participação intermunicipal,
com o envolvimento dos municípios, dos
agrupamentos de escola, das escolas, das
crianças e jovens e até mesmo das famílias,
naquela que é, a sensibilização dos alunos
para uma reflexão sobre a importância de se
educar, construindo uma cultura de Paz. 
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ooss  ddiirreeiittooss  qquuee  tteemmooss  
ee  qquuee  PPoouuCCoo  uussaammooss  
Estive a pesquisar sobre a Unicef e descobri

qual o seu significado. Pesquisei sobre a
Amnistia Internacional. Descobri coisas em
comum. Tinha muita curiosidade de conhecer
estas instituições porque sei que no mundo exis-
tem pessoas que vivem de forma muito diferente
da nossa, que não tem acesso aos nossos direitos,
aos direitos de todos nós.

Tive curiosidade em descobrir porque é que as
pessoas protestavam nas ruas, por todas as notí-
cias que temos escutado. Já sabia que algumas
manifestações estavam ligadas ao custo de vida,
às alterações climáticas e à liberdade política.
Mas com esta pesquisa descobri, também, a cor-
rupção. Não sabia que existia. 

Vi imagens de casas destruídas ou sem condi-
ções e as pessoas a procurarem sair do país. Esta
é uma das causas para as pessoas emigrarem. Há
situações em que as pessoas não têm comida…
Todos nós devíamos ter os mesmos direitos. E
por isso, as pessoas protestam. Estas imagens ar-
repiaram-me. Porquê é que há pessoas assim?
Porque é que nós temos dinheiro, vida e eles não
têm? O futuro destas crianças e destas pessoas

será uma miséria. Devíamos juntar-nos e ajudar.
Criar instituições, como a UNICEF e Amnistia.
Devíamos juntar-nos para combater este tipo de
situações!

Sabia que existiam protestos, mas aprofundei
mais. Fiquei super feliz quando soube que era um
direito humano. Fico chocada quando há protes-
tos e vejo as pessoas a serem agredidas. Ninguém
devia morrer por estar a protestar. 

Já participei nas manifestações contra as dra-
gagens no Sado e participei nas manifestações
sobre as alterações climáticas, na escola e em Se-
túbal. Sinto-me bem, orgulhosa. Sei que estou a
fazer o bem! E sinto-me segura porque também
tenho o apoio das pessoas adultas! 

Quando percebo que as pessoas não se juntam
às manifestações, fico chocada. E até com ver-
gonha. Há muitas crianças e adultos que não têm
esse direito de mostrar ao mundo o que sentem.
Então, porque é que quem pode usar desse direito
não vem à rua? Não ligam a isto? Porquê?

Sara Camolas
Clube “Eu Participo” – 

EB Hermenegildo Capelo

Palmela encontra-se entre o grupo
de finalistas nos prémios “Muni-
cípios do Ano 2019”, com o pro-

jeto intermunicipal “Território Arrábida
- Património Partilhado”, que con-
grega, também, Sesimbra e Setúbal.
Este concurso, promovido pela Univer-

sidade do Minho, através da plataforma
UM-CIDADES, distingue as boas prá-
ticas autárquicas, em diversos domínios
de intervenção.

“Território Arrábida - Património
Partilhado”  define-se como um pro-
jeto que unifica a política de implemen-

tação de projetos intermunicipais, num
compromisso que concorre para uma
gestão integrada e sustentável de um
território partilhado, com valores natu-
rais e patrimoniais únicos, em torno de
uma marca comum.

As áreas de atuação estendem-se da

mobilidade urbana à inclusão social,
passando pelo desenvolvimento do tu-
rismo sustentável, num investimento
global superior a 9 milhões e 200 mil
euros, com cofinanciamento de 50 por
cento do FEDER sobre o valor consi-
derado elegível e do Fundo Social Eu-
ropeu, que comparticipou com 765 mil
euros.

De momento, estão em curso quatro
grandes operações, fruto desta parceria,
em diferentes áreas de atuação e que se
consubstanciam nas seguintes interven-
ções, nomeadamente:

- PRARRÁBIDA - Plano de conser-
vação, valorização e promoção do pa-
trimónio histórico, cultural e natural da
Arrábida;

- HUB 10 - Plataforma Humanizada
de Conexão Territorial, que tem como
eixo central a melhoria da mobilidade
e das acessibilidades num troço da Es-
trada Nacional 10 que conecta os três
municípios;

- Ciclop 7 - Rede Ciclável da Penín-
sula de Setúbal, responsável, por exem-
plo, pela criação de 32 quilómetros de
ciclovias com conexões intermunici-
pais;

- PRIA - Percursos em rede para a in-
clusão ativa, dedicado às áreas da

saúde, bem-estar e inclusão social.
De salientar que para o futuro e no

âmbito do próximo quadro comunitário
de apoio, foram, já, definidos outros
eixos principais de atuação, como as
Smart Cities, tendo por objetivo a ele-
vação do território Arrábida ao estatuto
de “Human & Happy Smart City”, com
recurso às novas tecnologias e metodo-
logias participativas, o “Planeamento e
Ordenamento” e a “Sustentabilidade
Económica e Financeira do Territó-
rio”, eixo ligado a questões como efi-
ciência energética e descarbonização, o
ciclo da água, a mobilidade e os trans-
portes, a capacitação do território, das
organizações e das pessoas, a competi-
tividade do tecido empresarial, as eco-
nomias Azul e Verde, a Economia
Circular e a Indústria 4.0.

Recorde-se que na edição de 2016
dos prémios “Municípios do Ano”,
Palmela foi distinguida com o Projeto
“Academia da Proteção Civil de Pal-
mela”, voltando a repetir a distinção
em 2017 com o projeto “Centro His-
tórico de Palmela - Lugar, História e
Futuro”. A cerimónia da entrega de
prémios irá decorrer a 15 de Novem-
bro, em Arouca, vencedora do prémio
2018.

Prémios “Municípios do Ano 2019”

PPaallmmeellaa  eennttrree  ooss  ffiinnaalliissttaass  CCoomm
oo  PPrroojjeettoo  ‘‘tteerrrriittóórriioo  aarrrráábbiiddaa  --
PPaattrriimmóónniioo  PPaarrttiillHHaaddoo’’
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ssEE  oo  ppllaannEEttaa  FFoossssEE  lliimmppoo  EErraa  uumm  mmiillaaGGrrEE!!
Vamos contar o que no dia 24 de

outubro descobrimos e como a vi-
sita à AMARSUL nos fez pensar. Espe-
ramos que o faça pensar também a si!

A AMARSUL é uma empresa que
trata da gestão de resíduos sólidos ur-
banos dos municípios da Península de
Setúbal. Foi fundada em 1997 e tem
cerca de 90 trabalhadores. É responsá-
vel pela colocação dos ecopontos e or-
ganiza a recolha seletiva dos resíduos.
Existem 3 Ecoparques: Seixal, Pal-
mela, Setúbal. Nós fomos visitar o do
Seixal que tem o Aterro e o Centro de
Triagem. No Centro de Triagem os tra-
balhadores mudam de máquina de 20
em 20 minutos. Nesta visita tivemos
de usar colete, capacete, máscara, cal-
çado fechado, roupa que cobria todo o
corpo. 

Na primeira paragem vimos a célula
D, células são “montanhas e monta-
nhas “de lixo. Esta célula é o local
onde colocam os sofás, móveis, almo-
fadas, … Disse-nos a Sílvia da
AMARSUL que há um mês esta célula
estava muito mais pequena. Do outro
lado estava a célula C que já tinha sido
fechada e agora o lixo não se vê, já se
vê relva. Mas lá em baixo estava lixo,
igual ao lixo da célula D. A célula C
foi encerrada em 2001, há 18 anos. A
Célula B foi fechada entre o final de
2005 e o início de 2006.

Nesta visita vimos imenso lixo e
esse lixo é o que nós deitamos e des-
perdiçamos todos os dias na nossa
vida. Sabem que todos os dias rece-
bem no aterro 800 mil quilos de lixo
doméstico? E isto só de 3 municípios!
Cada habitante produz 1, 73 quilos de

lixo por dia! Colocam uma tela preta
a tapar o lixo doméstico que fica “em
montanhas”. O lixo é enterrado! Já
pensaram nisso? O aterro é como o
nosso saco de lixo! Há muito lixo e de-
víamos começar a reduzir o lixo. 

O gás metano que o lixo liberta des-
tas “montanhas” não é libertado para
a atmosfera. É transformado em bio-
gás, energia elétrica que consegue
abastecer as casas de alguns habitan-
tes. As casinhas de biogás que lá exis-
tem foram feitas em 2006.

Vimos as máquinas onde se recicla
o lixo, chamado triagem do lixo. Per-
cebemos a importância da reciclagem.
Reciclar não é nada difícil. Quanto
mais separarmos o lixo mais protege-
mos o planeta. Devíamos pôr sempre
as embalagens nos ecopontos porque
se não o fizermos este lixo vai parar ao
mar. E se colocarmos nos caixotes do
lixo, nos caixotes errados, vai parar
aos aterros do lixo doméstico. Se não
colocarmos nos ecopontos não esta-
mos a ajudar o meio ambiente. Não
ajudamos a melhorar as coisas. E se
não reciclarmos daqui a uns anos o
planeta Terra vai-se chamar “Planeta
da lixeira”. Há muita poluição no Pla-
neta Terra. Há pessoas que ainda hoje
não reciclam! É importante reciclar
para manter o planeta limpo e é impor-
tante para transformar o lixo em coisas
novas. Mas para isso, as pessoas
devem reciclar.  Separar os plásticos
dá para fazer bancos, cadeiras, casas,
etc. Também é importante reciclar e
reduzir o uso de papel para não estar-
mos sempre a gastar mais e mais árvo-
res.

Há pessoas que não se importam
com o planeta, mas se se importassem
não havia lixo nas ruas e assim o nosso
mundo era um paraíso. Gostávamos
que as pessoas que mandam lixo para
o chão, pensassem duas vezes. As pes-
soas podiam fazer escolhas sustentá-
veis, escolhas melhores. Devemos
reciclar todos os dias, colocar nos sí-
tios certos e dizer a todos para fazerem
sempre reciclagem. Aprendemos que
se nós fizermos mais reciclagem, a Câ-
mara Municipal paga menos à
AMARSUL e as nossas famílias
pagam menos também. Reciclar é para
o nosso bem, faz bem ao planeta e a
nós. Ao reciclar o aquecimento global
baixa. Reciclar é reciclar pacotes de
leite, garrafas, pacotes de sumo, paco-
tes de bolacha, etc.

Cada um de nós devia apanhar o
lixo que está na rua, porque há pessoas
que atiram lixo para o chão. Podia di-
minuir a quantidade de plástico que
utiliza. Não devíamos comprar coisas
embaladas, deixar de comprar sacos de
plástico e usar de tecido ou sacos de
cartão pois são mais ecológicos. Não
comprar coisas que não precisamos ou
se tivermos coisas que não usamos po-
demos dar a outras pessoas. Colocar o
lixo no ecoponto certo, avisarmos as
pessoas para reciclar. Devíamos evitar
desperdiçar comida e fazer composta-
gem com alguns dos restos. 

Estamos a preparar-nos para fazer
mudanças nos nossos lanches, nas nos-
sas compras e na nossa escola. Faça
connosco também!

Texto coletivo da turma 
4º B da EB Aires

Resultados serão apresentados a 9 de Dezembro

‘‘EEuu  ppaarrttiicciippoo  22001199’’  bbaattEE  
rrEEccoorrddEE  ddEE  vvoottaaççããoo
Ociclo 2019 do programa “Eu

Participo” encerrou com um
número recorde de participa-

ções, desde a entrada em funcionamen -
to deste modelo, em 2014.

No total, foram registados 1632 vo -
tos, através dos inquéritos entregues
nas diversas freguesias e no site da Câ-
mara Municipal.

De acordo com informação avan-
çada pelo município palmelense, em
2019 estiveram em votação 25 pro-
postas. Na freguesia de Palmela, a
proposta mais votada foi a pavimen-
tação da Rua Fernando Lopes-Graça,
na Lagoinha. Em Quinta do Anjo, o
maior número de votos foi para a pa-
vimentação da 2ª fase da Rua de Bre-
jos Carreteiros até CM1029. Em
Pinhal Novo, o Parque Infantil na Rua
Maria Eduarda Ferreira foi o mais vo-

tado. Na Marateca a vencedora foi a
pavimentação da Rua Pedro Azenha
dos Santos (1ª fase) – Bairro Margaça.
Por último, o asfaltamento da Rua
Henrique Rica Ideia, no Forninho
(troço 1) foi a proposta mais votada
em Poceirão.

Para revelar todos os resultados do
“Eu Participo” 2019, a Câmara Muni-
cipal irá promover uma apresentação
pública, no próximo dia 9 de Dezem-
bro, pelas 21h00, no Auditório da Bi-
blioteca Municipal de Palmela, Largo
de São João, Palmela.

Recorde-se que, desde 2014, o “Eu
Participo” já se traduziu em mais de
2,2 milhões de euros de investimento
municipal, tendo sido realizadas, por
via deste processo de participação pú-
blica, dezenas de ações nas freguesias
do concelho.
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Semana de 17 a 23 de Dezembro 2019
Carneiro 21/3 a 20/4
Carta Dominante: o Dependurado: apatia. amor: Estará desiludido com a sua vida e preso a assuntos do passado.
Poderá brigar, falar “demais”, podendo ser agressivo nas palavras, magoando quem está a seu redor. No final da semana
terá necessidade de estar só consigo mesmo, para entender qual o seu caminho. Profissional: Está sujeito a alterações.
No entanto, deve libertar-se de presunções. Adapte-se e sorria. Financeiramente seja mais regrado nos seus gastos.
Saúde: Dores nos joelhos.

Touro 21/4 a 20/5
Carta Dominante: o Mago: habilidade. amor: Sentirá dúvidas, mas a sua atitude será inteligente. Afastar-se para
perceber o que se passa antes de falar, fará com que consiga renovar laços. Esta mudança interior trará bons momentos
no final da semana, com perspectivas de se prolongarem para o futuro. Profissional: Está numa fase de avaliação. Não
se deixe influenciar pela pressão. Confie nas suas capacidades. Financeiramente terá gastos inesperados. Saúde: Controle
a tensão arterial.

GéMeoS 21/5 a 20/6
Carta Dominante: o imperador: autoridade. amor: Ainda que afastado e com algumas tristezas, terá alterações mais
para final da semana. No entanto, a sua teimosia poderá fazer com que receba críticas e ande desorientado. Evite de-
terminadas conversas com familiares para evitar atritos. Termina estes dias com boas notícias e a tensão ultrapassada.
Seja mais sábio nas suas atitudes. Profissional: Colherá frutos que semeou e receberá os seus louros com reconhecimento.
Financeiramente conte com ajudas. Saúde: Controle níveis de colesterol.

CaranGuejo 21/6 a 22/7
Carta Dominante: o Diabo: servidão. amor: A sua sentimental estará demasiado rotineira. Ainda que sinta necessi-
dade de dar um rumo à sua vida, não estará preparado para dar um passo maior, em frente. Precisa de pensar mais em
si e de se refazer de medos do passado. Poderá ficar desiludido e irá afastar-se. Atenção que a sua ansiedade e lágrimas
serão uma constante ao longo destes dias. Ame-se. Profissional: Quererá fazer mais, mas não conseguirá. Acredite nas
suas capacidades, invista em si, mas não se deixe bloquear pelos seus maus pensamentos. Financeiramente conte com
ganhos extra. Saúde: Faça um check-up.

Leão 23/7 a 22/8
Carta Dominante: a roda da Fortuna: acaso. amor: Lutará consigo próprio. Quererá perceber o que se passa consigo,
mas a sua ansiedade e a forma com está a lidar com as suas emoções não deixarão com que tenha atitudes racionais e
concretas. Precisa de estar mais tempo consigo próprio, e de estabilizar estas energias. Assim será no terminar desta se-
mana. Profissional: Estará dinâmico e com iniciativas. Os seus projectos idealizados deverão ser colocados em prática.
Financeiramente conte com atrasos nos recebimentos. Saúde: Previna-se de estados gripais.

VirGeM 23/8 a 22/9
Carta Dominante: o julgamento: emancipação. amor: Precisa de analisar os seus sentimentos. Anda nervoso e por
vezes tende a dizer o que pensa e o que não pensa. Ou seja, cuidado com a forma com que lida com os outros. Poderá
magoar sem razões. Procure estabilizar a sua energia, pensando bem antes de falar, mesmo que para isso tenha de
“engolir alguns sapos”. Profissional: Terá projecção. A sua presença será notada e reconhecida. Por isso, trabalhe nos
seus projectos criando a sua identidade e independência. Financeiramente conte com dificuldades nos recebimentos.
Saúde: Aumente a sua imunidade.

BaLança 23/9 a 22/10
Carta Dominante: a Torre: manifestação. amor: Apesar de protegido, sentir-se-á perdido e com necessidade encontrar
respostas para as suas dúvidas. Andará teimoso e reticente em relação a um assunto. A meio da semana irá clarificar os
seus anseios. No entanto, prepare-se para terminar estes dias com discussões e mal entendidos, de novo. Profissional:
Terá atritos. Não dificulte. Evite problemas. Esforce-se mais para conseguir atingir os seus objectivos. Financeiramente
estão favorecidos créditos. Saúde: Dores nos pés.

eSCorPião 23/10 a 21/11
Carta Dominante: o Louco: inconstância. amor: Será uma semana confusa. Inicia bem, com alguns encontros e
reencontros, mas sem grandes desenvolvimentos. Inesperadamente poderá receber notícias de quem gosta e não vê há
algum tempo. No entanto, as dúvidas e as incertezas irão apoderar-se de si e farão com que viva paixões quase que proí-
bas. Uma luta interior de querer e de não poder. Profissional: Estará protegido, mas sem novidades. Conseguirá com
muita calma fazer o seu trabalho e com sabedoria resolver pequenas dificuldades. Financeiramente terá entradas rápidas.
Saúde: Sujeito a quebras.

SaGiTário 22/11 a 21/12
Carta Dominante: o julgamento: renascimento. amor: Inicia uma nova fase. Irá terminar com assuntos do passado,
e tomar decisões importantes para a sua vida. No entanto, ainda que pensativo e com vontade de avançar, com deter-
minação, a sua vida, terá desilusões e lágrimas. Esteja ciente desta nova caminhada. Profissional: Terá visibilidade.
Faça a pensar mais em si e nos seus projectos pessoais profissionais. Financeiramente conte com um bónus. Saúde:
Sujeito a ansiedade.

CaPriCórnio 22/12 a 21/1
Carta Dominante: o Papa: conselho. amor: A sua vida sentimental não sofrerá alterações. A monotonia e a rotina
farão parte dos seus dias. Poderá ter atritos, mas irá viver a sua vida de forma independente e recatado. Termina estes
dias desorientado. Procure acalmar e falar sobre o que o preocupe. De nada lhe servirá calar-se e conter-se. Profissional:
Acaba-se um processo e inicia-se outro. Portanto, projectos próprios poderão começar a ganhar asas. Financeiramente
terá ganhos ao dobro. Saúde: Faça análises de rotina.

aquário 22/1 a 19/2
Carta Dominante: o Dependurado: limitação. amor: As suas jogadas e manobras irão ajudá-lo a atingir o que pre-
tende. Portanto, prepare-se para conquistar corações e de manter segredos na sua vida íntima. No entanto, inesperada-
mente o Universo poderá actuar e tirar-lhe o que você conseguiu. Seja cauteloso. Profissional: Está estável e sem
problemas. Com calma os seus projectos fluem, tudo correrá bem e a sue favor. Financeiramente faça melhor gestão às
suas despesas. Saúde: Dores na zona lombar.

PeixeS 20/2 a 20/3
Carta Dominante: a Morte: mudança. amor: Não será uma semana positiva para investir, nem ver uma relação pro-
gredir. Precisa de acalmar, encontrar a calma e paz interior. A meio da semana dará por si a querer libertar-se do passado.
Não será fácil esta transição, mas conseguirá se consciencializar do que quer para a sua vida. Profissional: Está em fase
de ascensão. Conseguirá fazer valer as suas ideias e conquistar a sua posição no seu ambiente laboral. Financeiramente
conte com ganhos. Saúde: Instabilidade energética.

aalltteerraaççõõeess  ccllIImmááttIIccaass
Hoje estou aqui a escrever de novo,

mas desta vez não vai ser sobre os
Direitos Humanos, diretamente. Vai ser
sobre as Alterações Climáticas. Este
problema afeta-nos muito e tem graves
consequências. 

Às vezes pergunto-me: porque é que
o governo não mostra total interesse
neste problema? Porque é que demo-
raram tanto tempo a declarar EMER-
GÊNCIA CLIMÁTICA!!? Porque é
que foi necessário andarmos em mani-
festações se sabemos que este pro-
blema é prejudicial ao Mundo e à
Vida? Porque é que as pessoas são tão
pouco civilizadas? Porque é que as
pessoas em vez de deitarem o lixo e as
beatas para o chão não o deitam para
o lixo? Porque é que é tão difícil con-
tribuir?

Eu acho que as pessoas não sabem
as graves consequências que este
grande problema tem para connosco.

Porque se soubessem e tivessem cons-
ciência não agiam desta forma, acho
eu. As alterações climáticas são tão
graves que se a temperatura aumentar
mais um grau não vamos conseguir
viver (com saúde). Vamos ficar sem
icebergues e os ursos polares, os pin-
guins… podem extinguir-se pois eles
vivem no frio e não haverá frio sufi-
ciente. Estamos a ficar sem areia, na
praia porque os níveis de água estão a
elevar devido ao degelo dos iceber-
gues. Vai estar um calor insuportável.
Os animais vão morrendo. Nós vamos
morrendo.  As vegetações vão ficar
ainda mais secas do que já estão. Vai
haver mais doenças. Pode acontecer
tanta coisa e cada uma pior que a
outra…!

Estou grata à Matilde Alvim por ter
começado as greves estudantis em
Portugal e também aos outros jovens
que ajudaram e que participaram. Eu

já fui e organizei com o Clube “Eu
participo” greves contra as alterações
climáticas. Quando fui à Greve Climá-
tica Estudantil a Setúbal eu senti que
estava a lutar, estava livre e, acima de
tudo, estava FELIZ por sentir que es-
tava a lutar por um Mundo Melhor!

Quando a União Europeia declarou
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA eu
senti que nos estavam a ouvir e que
estas greves foram muito importantes.
Senti que aos poucos e poucos, as di-
ferenças vão-se notando. Juntos somos
mais fortes !!!

O PLANETA NÃO
PRECISA DE NÓS,
NÓS É QUE PRE-
C I S A M O S
DELE !!!

Raquel Cavaco 
Clube “Eu Participo” 

(EB Hermenegildo Capelo)

31 de Janeiro

aappooIIoo  aaoo  aassssooccIIaattIIvvIIssmmoo
ccoomm  ccaannddIIddaattuurraass  aabbeerrttaass  
Estão a decorrer, até 31 de Ja-

neiro, as candidaturas a apoios
municipais para as associações

que pretendam desenvolver atividades
sociais, culturais, educativas, desporti-
vas e recreativas no Município de Pal-
mela, durante o ano de 2020.

As associações podem candidatar-se

a apoios financeiros à continuidade ou
ao desenvolvimento de atividades nes-
tas áreas, à realização de obras de con-
servação e à aquisição de equipamentos.

As candidaturas devem ser formali-
zadas através do preenchimento dos
formulários próprios disponíveis na
Câmara Municipal e podem ser entre-

gues pessoalmente nos balcões de
atendimento de Palmela, Pinhal Novo,
Quinta do Anjo e Loja Móvel do Ci-
dadão, enviadas por correio (Câmara
Municipal de Palmela, Largo do Mu-
nicípio, 2954-001 Palmela) ou para o
endereço de e-mail geral@cm-pal-
mela.pt.

voltar ao indíce
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Coronavírus: 

ccoommiissssããoo  mmoobbiilliizzAA
ttooddooss  ooss  sseeuuss  
rreeccuurrssooss  ppAArrAA  
pprrootteeGGeerr  VViiddAAss  ee
mmeeiiooss  ddee  ssuubbssiissttêênncciiAA
Nestes tempos de crise pro-

funda, é fundamental salvar
vidas humanas e salvaguardar
meios de subsistência. A Comissão
vai mais além na sua resposta, pro-
pondo a criação de um instrumento
de solidariedade de 100 mil mi-
lhões de EUR, denominado SURE,
para ajudar a manter os rendimen-
tos dos trabalhadores e auxiliar as
empresas em dificuldade. Propõe
igualmente reorientar todos os fun-
dos estruturais disponíveis para a
resposta ao coronavírus. Os agri-

cultores e os pescadores, tal como
as pessoas mais carenciadas, tam-
bém receberão apoio. Todas estas
medidas, que se baseiam no atual
orçamento da UE e mobilizarão
todos os recursos disponíveis, até
ao último euro, tornam evidente a
necessidade de um orçamento da
UE a longo prazo forte e flexível.
A Comissão trabalhará no sentido
de assegurar que a UE possa contar
com um orçamento forte para se
restabelecer e avançar na via da re-
cuperação.

ee  ssee  ffoossssee  ccoonnttiiGGoo??
Hoje estou aqui a escrever

sobre uma mulher, Rosa
Parks. Esta mulher vivia

numa cidade no Alabama, Mont-
gomery (Estados Unidos da Amé-
rica).

Há algum tempo os brancos e
os negros não se misturavam. Es-
tudavam em escolas diferentes,
rezavam em igrejas diferentes, fa-
ziam compras em lojas diferentes,
mas toda a gente ia no mesmo au-
tocarro. Mas brancos à frente e
negros atrás e, se algum branco
não tivesse lugar, um negro tinha
de lhe ceder o seu.

Rosa Parks vivia neste mundo
a preto e branco.

Um dia, quando Rosa Parks
tinha 42 anos, ia sentada num au-
tocarro de volta para casa, na
parte detrás. Um branco não tinha
lugar, então ela tinha de ceder o
seu. Mas recusou-se a fazê-lo e

passou uma noite na prisão! 
Já pensaram nisto? Como se

sentiriam se vos estivessem a tra-
tar sem dignidade e a minimizar-
vos em relação ao mundo?

Deram-me recursos em que vi
que não são só os negros que so-
frem com este problema! O ra-
cismo acontece com todo o tipo
de casos como por exemplo ciga-
nos, chineses, estrangeiros, ...

Se nós só olharmos para a cor
da pele, para o sotaque, para a
maneira de vestir, para a cultura,
para a origem… há muitas pes-
soas que tiveram de mudar quem
são para que não fossem vistos de
lado e para que não fossem postos
de parte. Isto não é justo porque
eu não tenho de mudar quem sou,
só porque pessoas que não fazem
a mínima ideia de quem eu sou
não fazem esfoço algum para me
conhecer.

Aproveitando este assunto po-
demos também refletir sobre o ra-
cismo em que muitas vezes não
sabemos que o estamos a praticar,
por exemplo quando dizemos “E
eu sou preto ou quê?”, “Achas
que eu sou preto para fazer
isso?”. Tudo isto são atos de ra-
cismo, por isso, se tens estes com-
portamentos não os pratiques pois
estás a praticar racismo.

“Gostava de ser lembrada
como alguém que quis ser livre...
Para que outras pessoas também
pudessem ser livres!” – disse-nos
Rosa Parks.

Raquel Cavaco
Clube Eu Participo 

(EB Hermenegildo Capelo)

AA  mmiinnhhAA  pprriimmeeiirrAA  ppAAnnddeemmiiAA
Hoje estou a escrever-nos sobre

uma coisa que me preocupa
muito. Algo que todos os dias

ouvimos falar, o COVID-19. Todos os
dias vejo passar este grande problema
na televisão e tento informar-me.

Vejo as caras dos médicos e dos en-
fermeiros marcados com o uso dos
equipamentos de proteção, nomeada-
mente as máscaras. Vejo que optam
por salvar / dar mais atenção aos mais
novos, o que me preocupa muito por-
que tenho quatro avós incríveis e um
deles está com cancro, ou seja, tem o
sistema imunitário muito mais fraco
que o nosso. 

Mas as minhas grandes preocupa-
ções são:

- Até onde este vírus nos leva?
- O que vai acontecer a seguir?
- Como é que vamos ficar?
- Será que acontecerá outra vez?
Na minha opinião não sei mesmo

até onde este vírus nos leva. Acho que
daqui para a frente a vida de todos nós
vai mudar, pois a economia do país vai
abaixo. Vamos ter de mudar os nossos
comportamentos, ou seja, ser menos
consumistas, mais solidários uns com
os outros, amigos do ambiente. Se-
gundo pesquisei existem alguns arti-
gos que comprovam que com o
arrasamento da biodiversidade, alguns
vírus existentes nos animais selvagens
podem atingir o ser humano. 

Quando voltarmos a sair de casa,
ainda temos de ter algumas precauções

pois o vírus não morre.
Tenho receio de haver outra pande-

mia e acho que na minha geração ha-
verá várias vezes. Eu poderei dizer, à
minha futura geração, que tinha 12
anos quando vivi a primeira pandemia.
E isso faz-me sentir um bocado assus-

tada porque relembro o que está a
acontecer. 

Só peço que lavem as mãos muitas
vezes e bem. Quando saírem à rua res-
peitem as regras:

- Ficar dois metros de afastamento
das pessoas

- Tossir para o braço ou para um
lenço de papel que deve ser logo dei-
tado no lixo

Pois com isto podemos minimizar a
coisa. Tentem só sair de casa em casos
especiais, porque quantos mais em
casa, melhor conseguiremos vencer

este vírus.
Temos de ser fortes e um dia de

cada vez. Vamos todos ficar bem. Fi-
quem em casa.

Sara Camolas
Clube Eu Participo 

(EB Hermenegildo Capelo)
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tos dos trabalhadores e auxiliar as
empresas em dificuldade. Propõe
igualmente reorientar todos os fun-
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mas toda a gente ia no mesmo au-
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de lhe ceder o seu.
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Um dia, quando Rosa Parks
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parte detrás. Um branco não tinha
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passou uma noite na prisão! 
Já pensaram nisto? Como se
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Se nós só olharmos para a cor
da pele, para o sotaque, para a
maneira de vestir, para a cultura,
para a origem… há muitas pes-
soas que tiveram de mudar quem
são para que não fossem vistos de
lado e para que não fossem postos
de parte. Isto não é justo porque
eu não tenho de mudar quem sou,
só porque pessoas que não fazem
a mínima ideia de quem eu sou
não fazem esfoço algum para me
conhecer.

Aproveitando este assunto po-
demos também refletir sobre o ra-
cismo em que muitas vezes não
sabemos que o estamos a praticar,
por exemplo quando dizemos “E
eu sou preto ou quê?”, “Achas
que eu sou preto para fazer
isso?”. Tudo isto são atos de ra-
cismo, por isso, se tens estes com-
portamentos não os pratiques pois
estás a praticar racismo.

“Gostava de ser lembrada
como alguém que quis ser livre...
Para que outras pessoas também
pudessem ser livres!” – disse-nos
Rosa Parks.

Raquel Cavaco
Clube Eu Participo 

(EB Hermenegildo Capelo)

AA  mmiinnhhAA  pprriimmeeiirrAA  ppAAnnddeemmiiAA
Hoje estou a escrever-nos sobre

uma coisa que me preocupa
muito. Algo que todos os dias

ouvimos falar, o COVID-19. Todos os
dias vejo passar este grande problema
na televisão e tento informar-me.

Vejo as caras dos médicos e dos en-
fermeiros marcados com o uso dos
equipamentos de proteção, nomeada-
mente as máscaras. Vejo que optam
por salvar / dar mais atenção aos mais
novos, o que me preocupa muito por-
que tenho quatro avós incríveis e um
deles está com cancro, ou seja, tem o
sistema imunitário muito mais fraco
que o nosso. 

Mas as minhas grandes preocupa-
ções são:

- Até onde este vírus nos leva?
- O que vai acontecer a seguir?
- Como é que vamos ficar?
- Será que acontecerá outra vez?
Na minha opinião não sei mesmo

até onde este vírus nos leva. Acho que
daqui para a frente a vida de todos nós
vai mudar, pois a economia do país vai
abaixo. Vamos ter de mudar os nossos
comportamentos, ou seja, ser menos
consumistas, mais solidários uns com
os outros, amigos do ambiente. Se-
gundo pesquisei existem alguns arti-
gos que comprovam que com o
arrasamento da biodiversidade, alguns
vírus existentes nos animais selvagens
podem atingir o ser humano. 

Quando voltarmos a sair de casa,
ainda temos de ter algumas precauções

pois o vírus não morre.
Tenho receio de haver outra pande-

mia e acho que na minha geração ha-
verá várias vezes. Eu poderei dizer, à
minha futura geração, que tinha 12
anos quando vivi a primeira pandemia.
E isso faz-me sentir um bocado assus-

tada porque relembro o que está a
acontecer. 

Só peço que lavem as mãos muitas
vezes e bem. Quando saírem à rua res-
peitem as regras:

- Ficar dois metros de afastamento
das pessoas

- Tossir para o braço ou para um
lenço de papel que deve ser logo dei-
tado no lixo

Pois com isto podemos minimizar a
coisa. Tentem só sair de casa em casos
especiais, porque quantos mais em
casa, melhor conseguiremos vencer

este vírus.
Temos de ser fortes e um dia de

cada vez. Vamos todos ficar bem. Fi-
quem em casa.

Sara Camolas
Clube Eu Participo 

(EB Hermenegildo Capelo)

voltar ao indíce
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uummaa  ppEEqquuEEnnaa  hhEErrOOíínnaa
Quando comecei a ler a história da

Anne Frank não tinha imaginado do
que se tratava pois não conhecia nada sobre
ela, nem sobre o seu diário, mas sabia sobre
a segunda guerra mundial e as mortes que
causou. A história da Anne Frank, pelo que
eu entendi, fala de uma menina alemã que
vivia feliz com os pais e a irmã, como qual-
quer família. Até que um dia um senhor
chamado Hitler chegou ao poder e queria
eliminar os judeus porque a odiava. 

Anne Frank e a sua família mudaram-
se para a Holanda onde viviam tranquilos.
Mas um dia, os nazis invadiram a Holanda
e meia Europa e os judeus foram persegui-
dos e proibidos de frequentar certos locais. 

Quando a Anne completou os seus treze
anos, os pais ofereceram-lhe um diário.
Anne levava-o para todo o lado como se
ele fosse seu amigo. Ela escrevia os seus
segredos e o medo de serem presos. Com-
preendo que Anne não pediu nada daquilo
que estava a acontecer, mas nem consigo
imaginar o medo que ela provavelmente
sentia!

Na minha opinião ela devia ser conhe-
cida por toda a gente. E se ainda estivesse
viva eu perguntava-lhe como é que, ela
naquele tempo terrível, conseguia escre-
ver no seu diário e contar todas as coisas
que passava. 

Estar fechada em casa para mim é dife-
rente porque aprendi a dar valor a coisas
que não prestava muita atenção. Consigo
perceber que, mesmo estando em casa
com os meus pais, sinto falta dos meus
avós, dos meus amigos, da professora e da
escola. Faz-me sentir como se só tivesse
as coisas por metade. Sinto falta dos abra-
ços, dos beijinhos, de partilhar coisas por-
que só chamadas de vídeo não me traz
nada disto. Faz-me pensar que devia ter
dado valor a certas coisas que agora não
tenho. 

Será que um dia nós nos vamos conse-
guir abraçar com a mesma naturalidade
como fazíamos!?

Leonor Mondim
4º B (EB Aires)

“Leve o que precisar, deixe o que quiser”

@@ CCaaiixxaass  ssOOlliiddáárriiaass  CChhEEggaamm
aaOO  CCOOnnCCEEllhhOO  ddEE  ppaallmmEEllaa

Olema é simples, “Leve o
que precisar, deixe o que
quiser”. Trata-se de uma

iniciativa que começou na Parede,
em Lisboa, e rapidamente se espa-
lhou por todo o país.

A ideia consiste na colocação de
uma caixa em pontos estratégicos
das localidades, onde neste pe-
ríodo de pandemia é possível dei-
xar produtos essenciais de modo a
ajudar quem mais precisa.

Pão, azeite, massa, cereais, enla-
tados e até comida para os animais
de estimação, são alguns dos pro-
dutos que podem ser depositados
em caixas solidárias para aqueles
que enfrentam um maior aperto fi-
nanceiro em Portugal devido à
Covid-19. 

No concelho de Palmela, ao que
o Jornal do Pinhal Novo conse-
guiu apurar já existem @Caixas
Solidárias nas vilas de Pinhal
Novo e Palmela, bem como em
Cabanas. Mais recentemente a
Associação de Moradores do
Bairro da Cascalheira, também,
criou uma @Caixa Solidária.

voltar ao indíce
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aannnnee  FFrraannkk
Olá, eu sou a Rita da escola da

Palhota e faço postcrossing. Isto
quer dizer que escrevo e mando
postais pelo correio para todo o
mundo e recebo postais de todo
o mundo, até da Alemanha.

Hoje ao ler a história da Anne
Frank fiquei muito triste ao pen-
sar que as pessoas que me man-
daram os postais podem ter
familiares que foram enviados
para o campo de concentração.

Eu acho que a Anne foi muito
corajosa ao escrever no seu diá-
rio tudo o que pensava e sentia
sobre aquilo que vivia.

Eu, em tempo de quarentena,
já estou farta de estar só em casa
com os meus pais. Imagino
como se sentia a Anne sem os
amigos, sem televisão e sem ar
puro. Mas eu sei que para ela foi
mais difícil, sei que só estou em
casa por causa do coronavírus e
o motivo dela foi por causa do
Hitler.

Há uma história que eu acho
que já ouviram - antes as pes-
soas brancas mandavam nas pes-
soas negras. Faziam delas escra -
vos e os filhos das pessoas ne-
gras brincavam com pedaços de
tecidos que as mães arrancavam
da sua roupa e transformavam
em bonecas – as bonecas Aba -
yomi.

Ao longo do tempo existiram
sempre pessoas muito más que
faziam mal e matavam outras
pessoas por estas pessoas serem
de outra cor, outra religião, por
gostarem de pessoas do mesmo
sexo ou por terem ideias diferen-
tes.

Eu desejo que nunca ninguém
passe pelo mesmo que a Anne
passou! Somos todos iguais, vi-
vemos todos no mesmo planeta
e precisamos de todos para ser-
mos felizes!

Eu sinto-me feliz a fazer pos-
tcrossing e a falar com pessoas
de todo o mundo…é um direito
que eu tenho, que ninguém me
deve tirar ou roubar.

Beijinhos e espero que tenham
gostado. Estão aqui alguns dos
meus postais da Alemanha.

Rita Arronches
4º ano - EB Palhota

PUBLICIDADE

Cabanas

CCââmmaarraa  CCoonnCClluuii  
PPaavviimmeennttaaççããoo  jjuunnttoo
àà  rruuaa  aannttóónniioo  
sseevveerriinnoo  ddee  mmaattooss  
ACâmara de Palmela concluiu a pavimen-

tação do arruamento junto à Rua António
Severino de Matos, em Cabanas, fregue-

sia de Quinta do Anjo.

Segundo a edilidade esta obra correspondeu a
um “investimento municipal de aproximadamente
28.000€ e vem melhorar as condições de acesso e
circulação para as/os munícipes que ali residem”.

voltar ao indíce
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12 maio 2020

AA  ppAAnnddeemmiiAA  ee  AAss  ccrriiAAnnççAAss
Crianças e jovens, como já sabem, nesta altura

temos mesmo de ficar em casa. Sei que não podem
ver a vossa família, mas até estão a prevenir o con-
tágio! Podem ter a certeza de que isto é mau, eu
sei, mas já repararam que quando a pandemia aca-
bar, podem fazer coisas divertidas como:

» Ir comer a um restaurante;
» Ir à praia;
» Ir à piscina;
» Ver a família;
» Ir ao centro comercial;
» Ir à escola, etc.
Mas enquanto isto dura, podem ocupar o vosso

tempo com várias atividades como:
» Ler;
» Jogar jogos de tabuleiro;

» Escrever;
» Desenhar; 
» Pintar, etc.
Estas são coisas que eu faço nos meus tempos

livres. 
Apesar de terem muitos trabalhos, e verem a te-

lescola, é importante fazer exercício físico. Por-
tanto dou-vos algumas ideias:

» Alongamentos;
» Ir correr;
» Andar de bicicleta, etc.
Mantenham-se saudáveis. Mas não se esque-

çam, fiquem em casa porque #VAITUDOFICAR-
BEM! 

Alice Paiva
3º C - EB António Matos Fortuna

12 de Maio 2020 informAção gerAlJornal do Pinhal Novo 3

Coronavírus

ccoommiissssããoo  ccoonnvviiddAAeessttAAddooss--mmeemmbbrrooss
AA  pprroorrrrooggAArreemm,,  AAttéé  1155  ddee  JJuunnhhoo,,
AA  rreessttrriiççããoo  ddAAss  vviiAAggeennss  nnããoo
iinnddiissppeennssáávveeiiss  ppAArrAA  AA  eeuu

AComissão convidou  os Esta-
dos-Membros que pertencem

ao espaço Schengen e os países a ele
associados a prorrogarem, por mais
30 dias, até 15 de Junho, a restrição
temporária das viagens não indis-
pensáveis para a UE. Se bem que
certos Estados da UE e certos países
associados ao espaço Schengen es-
tejam a tomar medidas preliminares
para flexibilizar as medidas de luta
contra a propagação da pandemia, a
situação permanece frágil, tanto na
Europa como no resto do mundo.
Afigura-se, pois, necessário manter
as medidas que estão a ser aplicadas
nas fronteiras externas a fim de re-
duzir o risco de propagação da
doença através das viagens para o
território da UE. 

A supressão da restrição das via-
gens deverá ser faseada: Tal como
salientado no Roteiro Europeu
Comum sobre o levantamento das
medidas de contenção, antes que as
restrições nas fronteiras externas
possam, numa segunda fase, ser
aligeiradas, será necessário levan-
tar, gradualmente e de uma forma
coordenada, os controlos nas fron-
teiras internas.

Margaritis Schinas, vice-presi-
dente da Promoção do Modo de
Vida Europeu, declarou a este res-
peito: “Mantém-se o objetivo geral
de limitar a propagação do coro-
navírus através de uma redução
das interações sociais. Apesar dos
progressos registados em muitos
países europeus, a situação, a nível
mundial, é muito frágil. É essencial
que todas e quaisquer ações sejam

executadas de forma gradual e que
diferentes medidas sejam levanta-
das por etapas.”

A comissária dos Assuntos Inter-
nos, Ylva Johansson, por sua vez,
salientou os seguintes aspetos:
“Precisamos de respeitar uma
abordagem faseada e coordenada;
assim que a situação sanitária o
permita, o restabelecimento do fun-
cionamento normal da livre circu-
lação no espaço Schengen cons -
tituirá o nosso principal objetivo.
As restrições à livre circulação e os
controlos nas fronteiras internas
terão de ser gradualmente suprimi-
dos antes de possamos eliminar as
restrições nas fronteiras externas e
garantir o acesso dos residentes de
países terceiros ao território da
UE, para efeitos de viagens não in-
dispensáveis.”

A restrição das viagens, bem
como o convite à sua prorrogação,
aplica-se ao “espaço UE+”, que in-
clui todos os Estados-Membros que
pertencem ao espaço Schengen (in-
cluindo a Bulgária, a Croácia, Chi-
pre e a Roménia) e os quatro Estados
associados a Schengen (Islândia,
Listenstaine, Noruega e Suíça), ou
seja, um total de 30 países. A Comis-
são apela à manutenção de uma
abordagem coordenada no que res-
peita à prorrogação da medida, uma
vez que a ação nas fronteiras exter-
nas só pode ser eficaz se for posta
em prática por todos os Estados-
Membros da UE e pelos Estados do
espaço Schengen, em todas as fron-
teiras, de modo uniforme e respei-
tando a mesma data final.
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Voto de pesar 

ccââmmAArrAA  llAAmmeennttAA  
ffAAlleecciimmeennttoo  ddoo  bboommbbeeiirroo  
AAffoonnssoo  ffeerrrreeiirrAA
Oexecutivo municipal aprovou,

por unanimidade, na última
reunião de Câmara de Pal-

mela, um voto de pesar pelo faleci-
mento, a 5 de Maio, do bombeiro da
Associação Humanitária dos Bombei-
ros de Palmela Afonso Ferreira, aos 60
anos, vítima de doença súbita.

Natural de Palmela, Afonso Fer-
reira completaria, em Julho, 39 anos
ao serviço desta Associação, ao longo
dos quais “acompanhou e inspirou
gerações de bombeiros, sempre com
elevado altruísmo, sentido de leal-
dade, dedicação e disponibilidade”
refere a autarquia. Em 2015, o muni-
cípio distinguiu o Bombeiro de 1.ª
com a Medalha Municipal de Com-
portamento Exemplar, Grau Ouro, e
em 2018, a Liga dos Bombeiros Por-
tugueses atribuiu-lhe o Crachá de
Ouro.

No documento aprovado por una-

nimidade pode-se ler que Afonso Fer-
reira “ trilhou o seu percurso, em prol
do desenvolvimento daquela entidade
e da saúde e segurança da sua terra,
sempre com enorme coragem, com-
petência e humildade”.

“Ao longo de várias décadas,
acompanhou e inspirou gerações de
bombeiros que, em conjunto com o
comando e a direção, lhe reconhece-
ram sempre o elevado altruísmo e o
sentido de lealdade e dedicação com
que honrou a missão dos “Soldados
da Paz”. Os companheiros recordam
a disponibilidade que o impelia a
aceitar todos os desafios, a tranqui-
lidade que incutia em quem com ele
trabalhava e o coração gigante que
acolhia todos como família” destaca
o voto de pesar.

De referir que também a Junta de
Freguesia de Palmela manifestou o
seu “profundo pesar e consternação

pelo falecimento do Bombeiro de 1ª
Classe e Crachá de Ouro, Afonso
Ferreira, da Corporação dos Bom-
beiros de Palmela”.

“Era um grande amigo da nossa
terra, um homem que cultivava os va-
lores da amizade, da solidariedade e
humanismo”, referiu Jorge Mares,
presidente da Junta de Freguesia.

voltar ao indíce
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ddiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnttrraa  
aa  hhooMMooFFoobbiiaa,,  aa  ttrraannssFFoobbiiaa  
ee  aabbiiFFoobbiiaa::  ssããoo  nneecceessssÁÁrriiooss  
MMaaiiss  eessFFoorrççooss  PPaarraa  
ccooMMbbaatteerr  ddiissccrriiMMiinnaaççããoo

17de Maio é a data em que
se assinala o Dia Inter-

nacional contra a Homofobia, a
Transfobia e a Bifobia. Trata-se
de um dia para chamar a atenção
para a discriminação, o medo e
a violência continuados enfren-
tados pela comunidade de Pes-
soas Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transgénero e Intersexuais
(LGBTI) em todo o mundo. 

Como todos os anos, a Co-

missão Europeia iluminou o seu
edifício-sede Berlaymont com
as cores do arco-íris, na véspera
deste dia, como sinal de apoio à
comunidade LGBTI. 

De referir que entretanto a
Agência dos Direitos Funda-
mentais da UE publicou os
resultados do seu inquérito
sobre os crimes de ódio e a
discriminação contra as pes-
soas LGBTI.

Ahistória de Anne Frank para mim é muito
triste. A Anne Frank teve uma vida difícil,

porque ela e a família tinham de viver escondi-
dos até a guerra acabar porque se fossem desco-
bertos podiam ser mortos e por esse motivo ela
não conseguia ter muitos amigos! Na nossa vida
é muito importante ter amigos porque eles dão-
nos apoio nos momentos tristes e felizes, para
nós são como família fora de casa. Com eles po-
demos desabafar sem medos quando não quere-
mos contar aos pais.

No seu aniversário de 13 anos os pais ofere-
ceram-lhe um diário onde ela podia escrever
tudo o que sentia. Um dia eles foram descober-
tos por uns soldados que os levaram num ca-
mião para o campo de concentração.  Só sobrou
o Otto, o pai da Anne Frank, que encontrou o
diário da Anne e ao ler o que a filha tinha es-
crito as lágrimas correram-lhe pela cara.

O pai de Anne Frank publicou o diário dela
para as pessoas saberem o que aconteceu com
a Anne Frank. Esta história aconteceu há muitos
anos atrás, mas hoje em dia as crianças têm di-
reitos e naquela altura os judeus não tinham li-
berdade. Mas ainda existem locais onde as
crianças sofrem muito com as guerras, discri-
minação e com maus tratos. Estas crianças ino-
centes deviam ser protegidas porque elas não
têm culpa de nada e muitas vezes são os pais
que lhes fazem mal. 

Esta história despertou-me tristeza e solidão
pelo que a Anne Frank passou. Eu gostava que
todas as crianças fossem tratadas da mesma ma-
neira porque somos todos iguais e todos deve-
mos ser bem tratados.

Clara Ramos
4º ano - EB Palhota

uuMMaa  vviiddaa  sseeMM  ccoorr

Solidariedade

iiPPssss  ddoo  ccoonncceellhhoo  rreecceebbeeMM
ddooaaççããoo  ddee  PPiizzzzaass
APizzeria Casa Rosa, com a co-

laboração da Câmara Munici-
pal de Palmela, vai doar pizzas

às IPSS - Instituições Particulares de
Solidariedade Social do concelho que
têm respostas sociais de lar / centro de
acolhimento de crianças e jovens.

Por cada pizza que um cliente com-
pre, é oferecida uma mini pizza a
quem mais necessita. Cada semana é
contemplada uma instituição, em sis-
tema de rotatividade, a qual pode le-
vantar as pizzas diretamente no esta -
belecimento de restauração, localizado
na vila de Palmela, de acordo com o
dia e horário estabelecido.

Esta ação de solidariedade, que vai
continuar por tempo indeterminado,
contempla as seguintes IPSS:

- Centro Jovem Tejo - Comunidade
Terapêutica Luís Barros (Quinta do
Anjo): 17 jovens

- Centro Social de Palmela - Centro
de Acolhimento Temporário “Porta
Aberta” (Palmela): 10 crianças e jo-
vens

- Fundação COI - Centro de Acolhi-
mento Temporário I (Pinhal Novo): 21
crianças

- Fundação COI - Centro de Acolhi-
mento Temporário II + Casa Abrigo
(Pinhal Novo): 19 crianças e jovens

- Fundação COI - Lar (Pinhal

Novo): 14 crianças e jovens
- Questão de Equilíbrio - Associa-

ção de Educação e Inserção de Jovens
(Palmela): 12 jovens.
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Eu sou a Carlota e ando no meu 6ºano. Bom,
estas semanas têm sido cansativas com os

trabalhos da escola e a escola pela televisão. Não
sei quanto a vocês, mas parece que os meus pro-
fessores se esquecem que eu tenho mais do que
a sua disciplina e que tenho muitos mais traba-
lhos, porque estes trabalhos tem sido demais
mesmo.

Tenho mais do que uma tarefa por disciplina,
umas maiores e outras menores, e umas mais
complicadas e outras mais fáceis, mas não dei-
xam de ser muitas. Todas as semanas tenho
mais tarefas e no fim da semana tenho de en-
tregar os trabalhos feitos. 

Mas voltando ao que eu vim falar… Acho que
têm sido trabalhos a mais, muitas tarefas para
apenas uma semana e eu que adoro dar a minha
volta de bicicleta e as minhas caminhadas perdi
esse tempo. Costumava dar voltas de 1 e 2
horas, mas agora apenas de 30 ou 40 minutos.

Penso que não somos apenas nós, os alunos,
que estamos com dificuldades e que estamos
cansados. Nós temos de fazer todos aqueles tra-
balhos e os professores têm de os preparar e
corrigir, mas se calhar eles também davam a
sua volta de bicicleta e a sua caminhada e tam-
bém perderam esse tempo, ou mesmo gostavam
apenas de fazer coisas com a sua família e des-
cansar um pouco. Mas com isto quero dizer que
eu me sinto cansada e os meus professores tam-
bém se devem sentir assim.

Segundo uma professora, alguns pais têm
ajudado demais os seus filhos, ou seja, estão
sempre a ajudá-los a fazer os trabalhos que os
professores mandam e depois em vez de tirarem
as suas dúvidas com professores tiram com os
pais e acabam por não se esforçar e pensar tanto
neles. Uma coisa é ajudar quando tem dúvidas,
outra muito diferente é quase fazer por eles.
Como nesta altura estamos de quarentena os

professores não têm como explicar a matéria
como explicavam antes. E aí os pais dão uma
ajuda, mas não quer dizer que os alunos não te-
nham de ser eles a fazer os seus próprios traba-
lhos.

E finalmente falo das plataformas que os
meus professores têm. Uma plataforma para
cada coisa, uma para vídeos, outra para os tra-
balhos e as realizações de apenas umas disci-
plinas e outra plataforma para outras
disciplinas, depois temos a app para falar com
eles e ter as tais aulas online e no meu caso é o
Zoom. Como alguns alunos andam em conser-
vatórios acabam por ter também aulas com os
professores desse mesmo lugar. No meu caso
não tenho nenhuma plataforma a mais pois já
utilizava anteriormente. E há plataformas mais
complicadas de mexer, outras mais fáceis. Às
vezes podemos ter algum problema nelas, mas
os professores estão sempre lá para nos ajudar

e, mesmo que nem sempre pensemos assim,
eles também estão a aprender a mexer nas pla-
taformas.

Por falar nos professores estarem sempre lá
para nos ajudar, não sei se os vossos são como
os meus, mas eles sempre que preciso de ajuda,
ou na plataforma ou no trabalho, eles ajudam-
me e costumam ser compreensivos (uns mais
outros menos). Quando peço ajuda fora do
prazo de esclarecimento de dúvidas, muitos
deles não costumam ter qualquer problema em
tirar-me as dúvidas.

E acabo por aqui. Escrevi isto principalmente
para vos dizer que acho que os meus trabalhos
são mesmo muitos e gostava que diminuíssem
e que os professores também estão cansados e
devemos ver o lado deles, por mais difícil que
seja.

Carlota
Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

uumm  ttssuuNNaammii  qquuee  aalltteerroouu  aa  mmiiNNhhaa  vviiddaa

Está a decorrer o concurso
público para a obra de “Be-
neficiação da Circular Sul à

Autoeuropa - 1.ª Fase”, com um in-
vestimento previsto de 199.280€.

A Câmara de Palmela recorda que
esta é uma “via muito movimentada,
essencial para o acesso à Autoeu-
ropa e ao parque de fornecedores,
cujo piso apresenta várias irregula-
ridades”. A intervenção nesta fase
contempla a reconstrução do pavi-
mento num troço de quase 400 me-
tros de extensão. Inclui ainda a
sinalização horizontal e a melhoria
da drenagem, com a limpeza e de-
sentupimento dos sumidouros.

Em Agosto do ano passado, a au-
tarquia de Palmela tinha já concluído
a reabilitação de um troço da Circular
Sul da Autoeuropa entre a passagem
superior sobre a linha de caminho de
ferro e a Rotunda das Oliveiras (sen-
tido Autoeuropa-Coina).

A intervenção abrangeu uma ex-
tensão de aproximadamente 500
metros e 8 metros de largura. Cor-
respondendo a um investimento de
cerca de 100 mil euros, decorreu
da “necessidade de se intervir com
urgência, para repor as condições
de segurança no local”, sublinha a

Câmara Municipal.
A Circular Sul da Autoeuropa foi

uma via construída por ocasião da

instalação do complexo industrial.
A autarquia já insistiu junto da Ad-
ministração Central para se encon-

trar soluções, nomeadamente, no
quadro do Plano Nacional de In-
vestimentos, para a beneficiação de

infraestruturas em zonas industriais
e, em concreto, das Circulares Nor -
te e Sul da Autoeuropa.

“Beneficiação da Circular Sul à Autoeuropa - 1.ª Fase”

ccooNNccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  
eessttáá  aa  ddeeccoorrrreerr
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Ao ouvir a história da Ma-
lala fiquei triste porque não
sabia que havia países onde as
meninas não podiam ir à es-
cola. Gostaria que todos os
governantes dos países dei-
xassem todas as crianças irem
à escola porque é muito im-
portante aprender e ter uma
vida melhor.

Neste momento, eu e os meus
amigos estamos em casa e não
devemos sair. Existe um vírus
muito perigoso que está espa-
lhado em todo o mundo. Mas,
ao contrário da Malala, o meu
país dá-nos formas de ter a es-
cola em casa: na televisão e
computador com a professora.

Nem todas as crianças no
mundo têm as mesmas condi-
ções que eu tenho. E isto devia
acabar, todas as crianças deve-
riam ter os mesmos direitos.

Gostaria, ainda, que os cien -
tistas de todo o mundo desco-
brissem a vacina deste vírus e
todas as crianças e todas as
crianças pudessem regressar à
escola coma professora e os
amigos.

Malala
Gonçalo oliveira | 4º B – eB aires

PUB.

ESTA TERÇA-FEIRA

Pré-escolar reabre com segurança
Os estabelecimentos de educação pré-

escolar da rede pública do Concelho
de Palmela reabriram  esta terça-
feira, garantindo as condições de se-

gurança e proteção necessárias para o bem-estar
das crianças e a confiança das famílias. 

De acordo com informação avançada pela au-
tarquia palmelense, está “assegurado o funciona-

mento de todas as respostas
inerentes: compo-

nente leti -

va, atividades de animação e apoio à família e
prolongamento de horário, nos locais onde foi
identificada essa necessidade”.

Refira-se que a Câmara Municipal “proporcio-
nou a todas as suas assistentes operacionais, ao
serviço nestes estabelecimentos, a realização do
teste de rastreio ao novo coronavírus, num total
de cerca de seis dezenas, e dotou-as do equipa-

mento de proteção indivi-
dual adequado, nomea-

damente, más-

caras, protetores oculares, batas ou aventais,
luvas e gel desinfetante”.

“Todas as salas foram higienizadas de acordo
com as indicações da Direção-Geral da Saúde e
foram adquiridos termómetros digitais para
todos os estabelecimentos. Realizou-se, também,
uma ação de informação sobre limpeza e desin-
feção de superfícies, materiais e equipamentos
em espaços escolares em tempos de pandemia”,
esclarece o município de Palmela.

O transporte das crianças que frequentam
os jardins de infância da rede pú-

blica na União das Freguesias de
Poceirão e Marateca continua a

ser assegurado pelo muni-
cípio.

voltar ao indíce
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PROVÉRBIO
“Quando o vento ronda o mar pela noite de São João, não há verão.”

tIRA tEIMASMaquetes sobre o tema 
‘Aspetos da costa’

Oagomógrafo é uma forma de arte
cinética popularizada pelo artista

israelita Yaacov Agam. Os alunos fo -
ram desafiados a desenvolver a sua
própria peça de arte a partir das cola-
gens dos seus desenhos.

Foram expostos alguns trabalhos
realizados pelos alunos do 3º H da Es-
cola Básica Zeca Afonso. 

Apartir de uma ficha criada para o efeito, as tur-
mas do 4°ano da EB Zeca Afonso articularam

os conteúdos de Estudo do Meio com a Expressão
Plástica, abordando o tema "Aspetos da costa".

A imaginação dos alunos e o contributo das
suas famílias, superaram as expectativas iniciais,
quer pela diversificação de materiais utilizados,
quer pela criatividade demonstrada na elaboração
dos trabalhos, como se pode constatar através da
observação das imagens.

As professoras ficaram muito orgulhosas pelo
desempenho dos seus alunos que, em aula sín-
crona, com colegas e suas professoras fizeram a
apresentação das maquetes e das pesquisas reali-
zadas, tendo surpreendido pela positiva.

O E@D não é o mesmo que uma aula presen-
cial, mas é possível, eis aqui a prova!

Turmas 4º ano da e.B. Zeca Afonso

Apressar - 1. Dar pressa a…  2. Adiantar.
3. Tornar rápido.  4. Fazer com rapidez.

Apreçar - 1. Discutir ou ajustar o preço
de… 2. Avaliar ou marcar o preço de…

A GOTA
DE ÁGUA 
Era uma vez uma gota de água que
queria matar a sede a alguém.  
A gota viu um passarinho bebé a
dizer: piu…piu…piu. O passarinho
queria beber água.
Então, dez amigas da gota pularam
para a boca do passarinho e ele
ficou muito feliz! 
A gota também via flores a preci-
sarem de água para beber. Eram tu-
lipas, girassóis, margaridas, mal -
me queres… A gota chamou vinte
amigas e pediu-lhes: 
- Amigas, não se importam de ir
matar a sede aquelas flores?
- Sim, vamos. – Responderam as
vinte amigas ao mesmo tempo.
- Um, dois, três. Podem saltar? -

Pediu a gota de água.
A gota de água apercebeu-se que
era a única que sobrava. Então, ela
saltou também. E disse: 
- Olá amigas! Também saltei!!! –
Disse a gota.
- Porquê? – Perguntaram as outras
gotas amigas.
- Porque eu era a única que ficava
e também queria dar de beber às
flores.

FIM

Matilde rocha duarte, nº 22, 5ºD
2019-2020

Arte Cinética no E@D

Depois de ter lido a tua história comecei a
imaginar como seria a minha vida se parasse de
ir à escola. Obviamente o acesso a algumas coi-
sas seria muito mais escasso e não teria a sorte
que tenho agora.

Vendo-me agora com 10 anos e pensando
mais a sério começo a perceber que seria uma
vida complicada, sem nada do que tenho agora.

Sou uma criança feliz com o conhecimento
que tenho até este momento, sei ler e escrever,
sei como fazer pesquisas sobre coisas que eu
gosto, sei o que é o amor e a partilha, sei o que
é ter um lar e comida na mesa todos os dias, ou
seja, sei o que é ter uma vida agradável. O co-
nhecimento que tenho ainda é muito pouco e
por isso se ficasse por aqui não poderia concre-
tizar os meus sonhos como tu.  É que eu quero
ser paleontóloga e tenho muito para saber e
descobrir. Sei que o amor e um lar não me iriam
faltar, mas como é que eu iria aprender?

É por isso que a escola é tão importante por-
que é lá que aprendemos e fazemos amigos,
que por vezes até são para a vida e, lado a lado,
vamos crescendo e tornamo-nos mais maduros
e percebendo o sentido de tudo.

Neste momento, sem todos os amigos da es-
cola e ter de trabalhar em casa deixa-me triste,
pois não brinco com eles, não partilhamos
ideias e pior estamos sem nos ver. A verdade é
que mesmo sem estar na escola vou conse-
guindo aprender e a adquirir conhecimentos,

mas só desejo que isto termine e volte a ser
como era. 

Sabes Malala, tu tens razão. Preocupa-me que
existam crianças que nem têm um lar, amor e
nem acesso à escola, é triste só de pensar nisso.

Nós temos o direito de aprender e não ser-
mos privados disso. O saber faz de nós pessoas
melhores e é assim que o mundo deveria estar
em harmonia. Acho que nos devíamos unir
todos e fazer alguma coisa por quem ainda é
privado do direito à educação, os líderes mun-
diais não deviam permitir que situações destas
acontecessem.

Leonor MondiM | 4º B – eB Aires

Para a Malala…

RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS

Candidaturas abertas 
até 1 de Julho

Está a decorrer, até 1 de Julho, o pe-
ríodo de candidaturas ao procedi-
mento concursal para constituição de
reserva de recrutamento por tempo in-

determinado para cinco assistentes operacionais,
nas áreas de Cantoneira/o de Limpeza / Arrua-
mento e Cabouqueiro.

Ao concurso, podem candidatar-se trabalha-
dores detentores de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado (incluindo
pessoal em situação de valorização profissio-
nal). Na previsibilidade de não ser viável o
preenchimento dos postos de trabalho por can-
didatos detentores de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, são
também admitidas candidaturas de cidadãos de-
tentores de relação jurídica
de emprego público em re-
gime de contrato de traba-
lho a termo certo ou
incerto e sem relação jurí-
dica de emprego público.

Os candidatos devem
ter a escolaridade obriga-
tória (4.ª classe para os
nascidos até 31 de Dezem-
bro de 1966; 6.º ano para
os nascidos a partir de 1 de
Janeiro de 1967, inclusive;

9.º ano para os matriculados no 1.º ano do En-
sino Básico a partir do ano letivo de 1987/1988;
e 12.º ano, ou nível de escolaridade inferior,
desde que tenham estado a frequentar estabele-
cimento de ensino até completarem 18 anos,
para os alunos que, no ano letivo de 2009/2010,
se encontrassem matriculadas/os no 1.º ou 2.º
ciclo ou no 7.º ano de escolaridade).

De salientar que o aviso de abertura do
concurso pode ser consultado em www.cm-
palmela.pt. Para esclarecimentos adicionais,
poderá contactar a Secção de Recrutamento
e Remunerações da Divisão de Recursos
Humanos do Município de Palmela, pelo e-
mail drh@cm-palmela.pt ou pelo telefone
212 336 682.
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VÁLIDO ATÉ ABRIL DO PRÓXIMO ANO

Posto de Turismo de Palmela 
reabriu com Selo ‘Clean & Safe’
OPosto de Turismo de

Palmela reabriu ao pú-
blico, com a distinção
do Selo “Clean & Sa -

fe”, do Turismo de Portugal.
Este selo pretende reconhecer

as atividades e os estabelecimen-
tos turísticos que assumem o
compromisso de cumprir as reco-
mendações emitidas pelo Tu-
rismo de Portugal, em articulação
com as orientações da DGS - Di-
reção-Geral da Saúde, para redu-
zir os riscos de contaminação dos
espaços com a COVID-19.

Porque todos os setores da ati-
vidade turística devem estar empe-
nhados em garantir a visitação dos
seus espaços em condições de se-
gurança e higiene, a ERT-RL - En-
tidade Regional de Turismo da
Região de Lisboa e a ATL - Asso-
ciação Turismo de Lisboa desen-
volveram, em parceria com o
Turismo de Portugal, a aplicação
do Selo “Clean & Safe” aos Postos
de Turismo da Região de Lisboa,
válido até 30 de abril de 2021.

De salientar que a Câ-
mara de Palmela aderiu a
esta iniciativa, convicto de
que este selo é um excelente
incentivo à retoma do tu-
rismo a nível nacional e in-
ternacional, contribuindo
para o reforço da confiança,
quer no destino Portugal,
quer no destino Lisboa e,
mais concretamente, na
Centralidade Arrábida, onde
Palmela se insere.

O Posto de Turismo, ins-
talado no Castelo de Palme -
la, reabriu, assim, com pro-
cedimentos rigorosos de lim-
peza e higiene dos espaços.
É garantida a ocupação má-
xima por m2 recomendada
pela DGS no espaço de cir-
culação do turista/visitante e
a manutenção da distância
social de segurança entre tu-
ristas/visitantes. A distribui-
ção de informação é feita,
preferencialmente, em supor -
te digital/online. 

Eu conheci a Malala através
do “Eu Participo”. A Cris -

tina leu a história e eu senti
pena e admiração. Eu senti ad-
miração porque a Malala foi
corajosa, determinada e mos-
trou orgulho em ser do sexo
feminino e nunca deixou de
acreditar nos seus sonhos.

A Malala esteve às portas
da morte, mas conseguiu so-
breviver, espalhar a sua opinião, o que sentia e
tudo o que de mal se passava no seu país.

Apesar de em Portugal ser diferente eu gos-
tava de ir a Assembleia da República falar para
todos os políticos e para o Presidente da Repú-
blica e dizer o seguinte:

“Eu sou a Rita, tenho nove anos e ando no 4.º
ano da escola da Palhota.

A minha escola é muito velhinha porque foi
contruída no tempo de Salazar. Apesar de ser no
campo e ter muito ar puro precisa de uns arran-
jinhos: os estores precisam de ser substituídos;
no parque infantil as argolas precisam de meter
outras, as escadas meter novas escadas, os tra-
pézios precisam de trocar; e os aquecedores é
preciso haver mais. Eu sei que existem escolas
com mais problemas, mas se resolvessem os pe-
quenos problemas e não os deixassem chegar a
grandes problemas, nós as crianças estávamos
felizes e conseguíamos aprender muito, mas
muito mais.

Todas as crianças têm direito a ir à escola a
aprender e a estar em segurança dentro da escola. 

Eu sei que nesta altura do coronavírus inven-
taram o «Estudo em Casa», mas nem todos
temos televisão, internet, impressoras, tinteiros,
papel, etc …e isso não é justo.

Nós temos o direito de aprender e todos
aprendemos o que os professores nos ensinam,
quer sejamos ricos ou pobres ou meninos ou me-
ninas.

Agora com o Coronavírus nós vimos isso,
porque os médicos e enfermeiros eram mulheres
e homens que estudaram e assim conseguiram
salvar e curar pessoas e os professores também
são homens e mulheres e ensinaram-nos coisas,
mesmo longe da escola.

Eu acho que a escola é muito, muito impor-
tante e todos os adultos também já andaram na
escola, mas às vezes esquecem-se disso.

Por favor, arranjem todas as escolas que nós
temos muitas saudades e queremos voltar. Eu já
não vou voltar para a escola da Palhota, mas
gostava que ela ainda ficasse mais bonita e com
mais segurança para as outras crianças.

Obrigada.”

Rita aRRonches | 4º ano – eB Palhota

A EDUCAÇÃO é um DIREITO
MEU, TEU e de TODOS!

Foi retomado o circuito do Miniautocarro do
Centro Histórico de Palmela, que tinha sido

suspenso em Março, no âmbito das medidas de
prevenção e controlo da COVID-19.

O Miniautocarro está a funcionar com o ho-
rário e circuito habitual, cumprindo as medidas
de segurança e higiene implementadas nos trans-
portes públicos. Assim, a autarquia de Palmela
recomenda que os passageiros mantenham o dis-
tanciamento físico, respeitem o limite de lotação
e cumpram o uso obrigatório de máscara.

Recorde-se que o Miniautocarro do Centro
Histórico circula de segunda a sexta-feira (ex-
ceto feriados), com partidas da Alameda 25 de

Abril às 8h35, 9h30, 11h00, 13h00, 14h00,
15h00, 16h15, 17h15 e 18h45. O percurso, com
35 minutos de duração, inclui paragens no
Largo do Terreiro, Largo do Mercado, Largo do
Município, Centro de Saúde, Cemitério (apenas
nas carreiras das 9h30 e 11h00, exceto à se-
gunda-feira), Igreja de São Pedro, Largo 5 de
Outubro, Rua Gago Coutinho e Sacadura Ca-
bral, Cineteatro S. João, Avenida da Liberdade,
Rua Lúcio Borges da Costa, Avenida dos Bom-
beiros Voluntários (Misericórdia e Escola), Rua
Serpa Pinto e Rua Augusto Cardoso. Mais in-
formações sobre este serviço em www.cm-pal-
mela.pt.

SUSPENSO DEVIDO À COVID-19

Retomado circuito do
Miniautocarro do Centro
Histórico de Palmela
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POCEIRÃO

União de Freguesias contra o 
encerramento do Millennium BCP

AUnião de Freguesias de Poceirão e
Marateca aprovou, recentemente,
uma moção conta o encerramento
do balcão do Millennium BPC em

Poceirão.
De acordo com o documento enviado à reda-

ção do JPN a União de Freguesias foi "sur-
preendida" com o anúncio de encerramento do
balcão daquela instituição bancária, situação
que os eleitos consideram "incompreensível e
lamentável", uma vez que é o único banco a
operar na freguesia e como tal "regista uma pro-
cura elevada".

Na moção apresentada a União  de Fregue-

sias recorda que "os serviços bancários são es-
senciais e a sua proximidade física condição
fundamental para o fácil acesso", sendo por
isso, esta decisão do Millennium BCP "lesiva
para a população de Poceirão".

"O encerramento dos serviços públicos,
agrava significativamente a situação da popu-
lação desta freguesia, já de si em geral caren-
ciada de serviços públicos de proximidade que
traduz novas dificuldades e penalizações acres-
cidas para as populações da freguesia e das fre-
guesias que lhes estão próximas, e mais
afastadas do centro do concelho", destaca o do-
cumento aprovado.

PUB.

Gostava de vos contar porque
acho que com a natureza tudo

é mais divertido. Um dia, no Eu
Participo fomos adotar uma árvore
ao circuito de manutenção. O
nome da minha árvore é Fixolas,
Árvore Abelho Fixolas. 

E fomos visitá-las várias ve zes.
E voltávamos para verificar se es-
tava tudo bem. Quando era hora de
ir para a escola ninguém queria ir. 

Estivemos a fazer várias coisas
no caderno enquanto estávamos
sentados à sua sombra. Debaixo
da sombra da minha árvore estive
a desenhá-la, a ler o Harry Potter
e a ver o que havia de novo a
crescer. Estava sempre a falar
com ela, perguntava-lhe como é que estava, se gostou
do dia. Acho que uma vez ela respondeu. Ouvi um ba-
rulho. Acho que disse que sim.

Um dos dias, estava eu a observar a minha árvore
no meio da natureza quando alguém fez uma desco-
berta que nos fez irmos todos ver. “Pessoal, temos
aqui uma toca!” – disse a Ana.  Alguém dizia que era
de um coelho. Outros disseram que era de um javali.
Mas essa todos nós dissemos que não. Era demasiado
pequena. Estávamos todos juntos a colaborar só por-
que a Ana estava a brincar com a toca. Alguns faziam
a toca e outros subiam várias árvores. Eu fiz as duas
coisas. Na toca fazia-se uma equipa, que era muito
fixe. E a subir as árvores era a nossa mini folga do
trabalho que estávamos a fazer. Não pudemos termi-
nar a toca porque os nossos pais estavam à nossa es-
pera na escola. Mas alguns de nós voltámos!
Estivemos a usar vários paus para fazer várias cons-
truções. Foi muito divertido! Mas a construção que
eu mais gostei de fazer foi a cabana na árvore da
Diana. Fiz esta cabana com o Simão, o Rafa, a Kika
e a minha mãe. Foi depois de uma sessão do Eu Par-

ticipo, não sei como eles convenceram os pais mas
voltámos todos ao bosque. Adorei ir ter com os meus
amigos ao Bosque!

A nossa professora tinha sempre imensas histórias
para contar. Explicou-nos porque estão os números
marcados nas árvores, como é tirada a cortiça e quan-
tos anos demora para ser tirada outra vez. Aprendi o
nome da planta que os grilos comem. Aprendi que os
cogumelos ajudam a dar alimentos às árvores.  

Nesses dias fiz uma loucura… Comi imensas aze-
das! E até fizemos um negócio de azedas entre nós.
Começou com a Diana e comigo. Depois juntou-se o
Tomé, o Tomás e a Kika. Depois juntaram-se mais.

Estivemos também a fazer cartazes com os nomes
das nossas árvores porque as adotámos e também
para identificá-las para as outras pessoas. Essas ár-
vores estão no bosque da Quinta do Anjo, no Circuito
de Manutenção, e fizemos isto tudo no Eu Participo. 

Espero que tenham percebido como acho que com
a natureza tudo é mais divertido… 😊😊

Cuidem da natureza! Assim vivemos mais tempo e
mais felizes! 😊😊

Luca | 3º a – EB antónio Matos Fortuna

Com a Natureza tudo é mais divertido

PUB.
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TRANSPORTES ESCOLARES, CAF E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Candidaturas 
online a decorrer  
até 31 de Julho
Os encarregados de educação de

crianças do pré-escolar e alunos do
ensino básico e secundário da rede
pública, já podem apresentar candi-

daturas online para serviços municipais de Ação
Social Escolar, Componente de Apoio à Família
e Transportes Escolares. As candidaturas para o
ano letivo 2020/21 podem ser apresentadas até
31 de Julho, através da plataforma eletrónica
SIGA da EDUBOX.

Acedendo a http://siga.edubox.pt, é necessá-
rio preencher um formulário (à semelhança dos
que existiam em papel) e anexar os documen-
tos necessários para análise da candidatura, tais
como o documento da segurança social que
comprove o escalão de abono familiar, a pres-
crição médica de dieta alimentar, comprovati-
vos de morada, de matrícula no estabelecimen-
to escolar, entre outros. 

Cada encarregado de educação poderá aceder a
esta plataforma, utilizando as credenciais (utiliza-
dor e código de acesso) que lhe foram enviadas.

Caso não possua credencias, deve solicitá-
las através do email DECS@cm-palmela.pt,
com indicação dos seguintes dados: nome do
aluno e nome do encarregado de educação; nú-

meros de identificação fiscal de ambos; nú-
mero de telemóvel; ano de escolaridade a fre-
quentar em 2020/21 (educação pré-escolar,
ensinos básico ou secundário) e respetivo agru-
pamento de escolas ou escola secundária.

De acordo com a autarquia, em casos de ex-
travio poderá, também, solicitar novas creden-
ciais através do e-mail anterior.

Em caso de dificuldade, no acesso a meios
informáticos ou no preenchimento do formu-
lário, poderá obter apoio, contactando a dire-
ção do agrupamento de escolas do estabele-
cimento de ensino que o seu educando fre-
quentará no próximo ano letivo. 

A partir da plataforma SIGA, as/os encarre-
gadas/os de educação poderão assim, de uma
forma simples e rápida, aceder a informação
referente aos seus educandos, sem necessidade
de deslocação aos serviços municipais ou agru-
pamentos de escolas. Esta é, também, uma me-
dida positiva para a desmaterialização de
processos e simplificação administrativa. 

Para esclarecimentos adicionais, as/os mu-
nícipes podem contactar a Divisão de Educa-
ção da Câmara Municipal através do telefone
212 336 606.

AREN – Redes Energéticas Na-
cionais, entregaram um veículo
4x4 à Associação Humanitária
dos Bombeiros Mistos de Águas

de Moura, no âmbito da sua política de
apoio às comunidades locais e à prevenção
de incêndios rurais.

Recorde-se que desde 2009, a REN já
doou mais de 70 veículos no âmbito da pre-
venção de fogos florestais e trabalha em es-
treita colaboração com a ANEPC, o ICNF
e os Municípios na Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios. Durante a época de incên-

dios, a REN ativa o seu Plano de Preven-
ção, Alerta e Atuação, no âmbito do qual,
entre 1 de Junho e 30 de Setembro de 2020,
a empresa tem seis equipas em alerta 24
horas por dia.

No concelho de Palmela, e desde 2018,
foram limpos pela REN em ações de pre-
venção contra os incêndios rurais mais de
356 hectares de terreno contíguo às linhas
elétricas afetas à Rede Nacional de Trans-
porte de Eletricidade (o equivalente a 356
campos de futebol).

Para a REN, “esta doação é o reconhe-

cimento do trabalho desenvolvido pelas
corporações de bombeiros durante todo o
ano. Mas é a pensar no combate aos fogos
que a REN, todos os meses, executa várias
ações de prevenção em articulação com as
autoridades competentes, limpando as fai-
xas de servidão, de forma a aumentar a re-
siliência das suas infraestruturas e dos
territórios onde as mesmas se encontram
implantadas aos incêndios rurais, criando,
simultaneamente, oportunidades de com-
bate aos Bombeiros e restantes Equipas de
Proteção Civil”.

a ren na defesa da floresta:

• A REN, em conjunto com a Proteção
Civil, o Instituto da Conservação da Natu-
reza e Florestas e os municípios onde se en-
contram instaladas linhas elétricas e
gasodutos afetos à concessão da Rede Na-
cional de Transporte de Eletricidade e da
Rede Nacional de Transporte de Gás Natu-
ral, tem feito um trabalho relevante na pre-
venção contra os incêndios rurais;

• Nos últimos 5 anos em todo o país
foram limpos mais de 30 mil hectares, o
equivalente à área ocupada por 30 mil es-
tádios de futebol. Só em 2019, a REN
atuou em mais de 8 mil hectares (31 hecta-
res/dia).

• Este trabalho é efetuado em terrenos
que não pertencem à REN, o que implica
um contacto com os proprietários antes de
qualquer intervenção. Nos últimos anos,
este trabalho envolveu o contacto com mais
de 25 mil proprietários por ano. Em 2019,
foram contactados 28.191 proprietários;

• A REN doou, desde 2009, 71 veículos
no âmbito da prevenção de fogos florestais.
44 veículos foram doados a Bombeiros Vo-
luntários e 27 às equipas de prevenção de
incêndios das autarquias.

Anatureza é uma coisa muito interessante, plantas
morrem e voltam a nascer, passarinhos cantam,

voam, imigram e emigram, gosto muito de ouvir o canto
dos passarinhos. 

Eu vivo no meio da natureza onde da minha casa
consigo ver a Serra da Arrábida e muita natureza.

A minha casa fica num terreno médio onde também
está a casa dos meus avós. O meu avô fez uma horta,
que plantou, abobreiras, melancieiras, meloeiros, cebo-
los, que fui eu que ajudei a plantar, e morangueiros...
que já estão a dar morangos, bastante saborosos.  

Eu e o meu irmão nesta quarentena estávamos a arranjar
o nosso terreno, com os meus pais e avós. E nesse terreno
vamos semear relva para estarmos esticados, a apanhar sol.
Podemos fazer tudo isto porque moramos no campo.

Gostamos tanto da natureza, do campo, que até
vamos passar férias no campo, vamos acampar, eu e o
meu irmão e os meus pais. Passamos dias maravilhosos
ao ar livre, a ouvir o barulho das ondas do mar, os pas-

sarinhos a cantar e o barulho do vento. Adoro acampar!
Antes desta pandemia toda, eu e a minha turma de

15 em 15 dias íamos para o sobral, que fica na Quinta
do Anjo, perto da nossa escola. Todos nós, alunos da
turma de 3ºano, adotámos uma árvore. Essas árvores,
ganharam amigos, onde contávamos histórias, brincá-
vamos à volta delas, descansávamos encostados a ouvir
os passarinhos, por vezes o vento. 

Também junto á nossa escola na ciclovia, arranjámos
um espacinho, onde andámos a apanhar lixo e acácias,
andámos a preparar o terreno para a plantação de árvo-
res e arbustos. Plantámos árvores e arbustos no dia uni-
versal dos direitos da criança, na companhia do Daniel
Rodrigues, do Gabinete de Ambiente da Câmara Mu-
nicipal de Palmela. 

Passámos dias muito divertidos, aprendemos coisas
novas com a natureza, e ela precisa muito de nós...

Na natureza tudo é muito mais divertido, respiramos
ar puro de manhã até à noite.

Carolina ViCente | 3º a – eB antónio Matos Fortuna

Com a Natureza tudo é mais divertido

7 ANOS DEPOIS 

Autoeuropa atinge os 3 milhões de carros produzidos
AAutoeuropa já produziu mais de 3

milhões de automóveis. Este pata-
mar foi alcançado na passada semana
pela unidade de Palmela.

O patamar dos três milhões de uni-
dades foi conseguido menos de sete
anos depois de a fábrica ter fabricado
dois milhões de automóveis, a 1 de
Julho de 2013.

De acordo com informação enviada
pela fábrica do grupo Volkswagen, a
Ãutoeuropa nunca tinha produzido um
milhão de carros em tão pouco tempo.
Para chegar ao primeiro milhão de
unidades, foram necessários mais de
oito anos – entre Maio de 1995 e 16 de
Junho de 2003. 

Recorde-se que nessa altura a Au-
toeuropa fabricava os monovolumes
do grupo Volkswagen (Volkswagen
Sharan e Seat Alhambra) e, até 1999,
também produzia o monovolume Ford
Galaxy, numa parceria com a fabri-
cante norte-americana. 

Para chegar à marca dois milhões de
unidades, foi necessária uma década.
Na altura, além dos monovolumes do
grupo, foram fabricados o descapotá-
vel Volkswagen Eos e o desportivo
Volkswagen Scirocco.

Contudo o maior  salto de produção

deu-se a partir de Julho de 2017, com
o arranque da produção do SUV T-

Roc, o primeiro veículo de larga escala
saído de Palmela. 

Atualmente, a Autoeuropa ainda
sofre os efeitos da pandemia: está em

lay-off até 17 de Julho e só vai retomar
o horário completo no final de Agosto.

ESPAÇO EUROPA
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: 

Maioria dos Estados-Membros
da UE não está no bom 
caminho para reduzir poluição
atmosférica e seus impactos 
na saúde até 2030
Aavaliação dos primeiros programas de

medidas dos Estados-Membros para
controlar as emissões atmosféricas conclui
que a implementação das novas regras eu-
ropeias em matéria de ar limpo deverá ser
melhorada. 

Os Estados-Membros devem intensificar
os esforços em todos os setores para assegu-
rar que os seus cidadãos possam respirar ar
limpo, prevenindo as doenças respiratórias
e as mortes prematuras causadas pelo ar po-
luído. De acordo com o primeiro relatório de

avaliação pela Comissão da aplicação da di-
retiva relativa aos compromissos nacionais
de redução das emissões, publicado, a maior
parte dos Estados-Membros correm o risco
de não conseguirem cumprir os seus com-
promissos de redução das emissões tanto
para 2020 como para 2030. 

Embora alguns Estados-Membros tenham
desenvolvido boas práticas, que deveriam ser-
vir de inspiração para os restantes, o relatório
demonstra que serão necessárias medidas adi-
cionais para reduzir a poluição atmosférica.

NO ÂMBITO DA SUA POLÍTICA DE APOIO ÀS COMUNIDADES LOCAIS 

REN entrega veículo 4x4 aos 
Bombeiros de Águas de Moura

voltar ao indíce
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“VAMOS RECICLAR À BEIRA-MAR”, 

ECOPRAIAS está de regresso
Acampanha ECOPRAIAS com o le -

ma “Vamos Reciclar à Beira-Mar”,
promovida pela Amarsul, regressa
este ano com a implementação de

uma campanha a realizar em diversas praias, que
terá como público alvo os cidadãos que visitam
as praias da região da Península de Setúbal, bem

como os concessionários que exploram as praias,
encorajando o uso sustentável dos estabeleci-
mentos comerciais na adoção de boas práticas de
separação de resíduos, potenciando a utilização
de equipamentos já existentes.

O aumento de população na época balnear
(nos meses compreendidos entre junho e setem-

bro), nas praias da área de abrangência da
Amarsul, tem um impacto relevante na produ-
ção de resíduos e, por isso, uma importante res-
ponsabilidade no cumprimento dos objetivos
nacionais em matéria de promoção da economia
circular e de valorização do território.

A Campanha “Amarsul Eco Praias” em parce-

ria com os municípios de Almada, Sesimbra e Se-
túbal irá disponibilizar uma rede de ecopontos e de
ações de sensibilização que vão alertar a população
que visita a região, a manter o distanciamento so-
cial e a reciclar à beira mar, encaminhando os seus
resíduos para os contentores certos, desviando
assim resíduos dos oceanos e dos aterros.  A cam-
panha de sensibilização ambiental será implemen-
tada em 37 praias e durante a época balnear serão
disponibilizados serviços, equipamentos e sacos.

As  ações de sensibilização serão realizadas
na entrada de cada praia - respeitando as regras
de distanciamento social - até 30 de Agosto, das
10h às 12h e das 15h às 17h (sábados e domin-
gos), distribuídas da seguinte forma:

ALMADA - 32 PRAIAS:  Albatroz | Lorosae
| Leblon | Bicho d’Agua | Sunset | Kontiki | Pé
Nu Golfinho |Praia do CDS/Dr. Bernard | Praia
do Tarquínio – Paraíso| Praia do Dragão Verme-
lho |Praia Nova / Espaço 20|Mata | Grão de Areia
+ Riviera | Casa do Sol + Rainha | Castelo (Man-
duca + Yamba) | Cabana do Pescador (Delmare
+ Meio Metro) | Princesa | Rei (Hula Hula) | Mo-
rena (Borda d’Agua) | Sereia (Waikiki) | Infante
(Tartaruga) | Bela Vista (casa da Praia) | Termi-
nus |Americano (Move On) | Aroeira (Beach
Bar)  |Cabana Beach | Rampa | Kailua | Oh, Ti
João – 1 | Areias da Telha| Bambu

SESIMBRA - 2 PRAIAS : Califórnia | Ouro
SETÚBAL - 3 PRAIAS: Albarquel | Figuei-

rinha | Creiro
Com este projeto pretende-se continuar a au-

mentar a quantidade de embalagens enviadas
para reciclagem, assim como a oferta de pontos
de recolha seletiva nas praias, alavancando o ato
cívico de separação de resíduos de embalagem
por parte da população em geral reforçando
assim a adoção de práticas mais sustentáveis,
sob o lema “Vamos reciclar à beira-mar”. 

Era uma vez um Governo e uma Ci-
dade. 

A Cidade tem pessoas, animais, árvo-
res, casas, prédios, carros, piscinas, equi-
pamentos, metros, comboios, bicicletas,
trabalhadores, brincalhões e satisfeitos.

As pessoas do Governo das Crianças
são trabalhadoras, têm concentração,
imaginação e diversão. 

As crianças do Governo são trabalha-
doras pois trabalham muito para poder
resolver todos os problemas da cidade.   

O Governo das crianças tem de ter
concentração para conseguirem ouvir
tudo o que se passa para depois resolve-
rem da melhor maneira, sem prejudicar
ninguém. 

Além de terem muitos trabalhos, elas
ainda têm tempo para a diversão, pois
qualquer tempo livre serve para puderem brincar. 

São crianças com muita imaginação porque imagi-
nam muitas coisas, algumas quase impossíveis de fazer,
mas arranjam sempre maneira de conseguir realizar. 

Podemos concluir que além de muito trabalho, estas
crianças conseguem ter uma grande imaginação e di-
vertirem-se. 

Os animais têm casas, amor e todos os cuidados ne-
cessários. As suas casas têm comida, água, camas, brin-
quedos, etc… Onde é possível que todos os animais
abandonados sejam tratados, até eles encontrem um lar.

Há regras, há polícias e advogados.
Para as crianças há parques, campos de futebol, bas-

quetebol e voleibol.

As crianças também têm direitos, como a brincar e a
aprender. 

Na cidade e no Governo existem direitos e deveres
que têm de ser cumpridos.

Se eu estivesse no Governo das Crianças, ajudava os
idosos, construindo lares, espaços de lazer e ocupações
para eles estarem ocupados. Aproveitava a sabedoria
dos mais velhos, para ajudar o Governo das Crianças.

Eu fazia um programa de reciclagem, onde todas as
pessoas eram responsáveis em pôr o lixo nos respetivos
ecopontos e, assim podemos poluir menos o ambiente.

Finalmente, nas escolas podiam fazer mais proteções
para as crianças não se magoarem, mais auxiliares a vi-
giar e melhores condições para ensinar.

DaviD alves | 4º B – eB aires

A Cidade e o Governo das Crianças
ESPAÇO EUROPA

Comissão Europeia 
autoriza primeiro 
tratamento 
para COVID-19 
AComissão Europeia concedeu uma au-

torização condicional de introdução no
mercado do medicamento Remdesivir, tor-
nando-o o primeiro medicamento autorizado
a nível da UE para o tratamento da COVID-
19. 

Esta autorização, concedida no âmbito de
um procedimento acelerado, surge após uma
recomendação da Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA), seguida da aprovação
pelos Estados-Membros. A proteção da
saúde pública é uma prioridade fundamental

da Comissão e, como tal, os dados relativos
ao Remdesivir foram avaliados num prazo
excecionalmente curto através de um proce-
dimento de exame evolutivo, uma aborda-
gem utilizada pela EMA durante emergên-
cias de saúde pública para avaliar os dados
à medida que estes ficam disponíveis. Isto
permitiu que a autorização fosse concedida
rapidamente no contexto da crise do corona-
vírus, no prazo de uma semana após a reco-
mendação da EMA, em comparação com os
habituais 67 dias. 
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No dia 25 de setembro de 2020, ocorreu a 4.ª
manifestação contra as alterações climáti-

cas, na Escola Hermenegildo Capelo em Pal-
mela. Mais uma vez juntámo-nos aos jovens de
todo o mundo neste movimento, iniciado pela
Greta Thunberg - “Fridays for Future”- as “sex-
tas-feiras pelo futuro”!

No entanto, não foi uma manifestação qual-
quer, pois com esta questão da covid-19, não
pudemos fazê-la duma maneira normal. O clube
“Eu participo” organizou uma Shoestrike
(“Greve de Sapatos”), a qual consiste numa ma-
nifestação onde colocamos os nossos sapatos no
chão, ao lado de cada um está um cartaz com
mensagens sobre o planeta. Esta foi a forma que
encontrámos de mostrar que, mesmo com esta
situação toda que tem ocorrido nos últimos
meses (pandemia), o planeta ainda precisa de
ajuda. Um par de sapatos, uma presença de cada
um ali, para nos ajudar nesta manifestação pelo
clima e pelos nossos direitos.

Recebemos muito e muitos pares de sapatos.
Ficámos muito felizes porque era uma coisa
nova, mas mesmo assim muitos contribuíram
para que acontecesse. Podemos dizer que ficá-
mos surpreendidas com a quantidade de sapatos
que conseguimos obter. No final foram todos
doados a algumas instituições. Foi um bom ato
de solidariedade! Mas também sentimos que há

cada vez mais crianças, jovens e adultos a tomar
consciência das mudanças que terão de aconte-
cer até 2030.

A quantidade de lixo no oceano terá de dimi-
nuir, a poluição do ar atmosférico terá de dimi-
nuir, a temperatura global terá de descer, a

diminuição do plástico e do consumo excessivo
de recursos naturais da Terra... E atenção: Um
dos nossos direitos são os próprios recursos do
planeta, como a água! 

Para isto teremos de respeitar o Planeta/Na-
tureza. Como? É uma boa pergunta... Mudando

a nossa forma de vida, claro! Nós estamos a
mudar os nossos comportamentos, mas sabemos
que nem sempre é fácil. Separar o lixo, não gas-
tar tanto papel em trabalhos, desligar completa-
mente os aparelhos e reutilizar coisas que
tínhamos para fazer novas coisas. Poupar mais
água… aqui é fácil distrair, quando vemos já es-
tamos há muito tempo com a água ligada. Re-
duzir o nosso consumo, fazer a reciclagem,
trocar certos produtos de plástico para cartão,
deixar de haver saquinhos de plástico para
transportar a fruta e trocar por saquinhos de
pano. Deslocar-nos mais vezes de autocarro, de
bicicleta ou até mesmo a pé. As fábricas usarem
as alternativas  que já existem para deixarem de
poluir. Tudo isto é demasiado importante, é in-
vestir no nosso futuro!  

Em 2030, eu, a ANA, terei 21 anos e uns dos
meus sonhos é estar formada e com a minha
própria casa, ver que a poluição diminuiu, e que
estamos a ser mais económicos com tudo. Ima-
gino todos felizes, a natureza verde e cheia de
plantas e flores, um oceano lindo azul… 

Em 2030, eu, a SARA, terei 22 anos e gosta-
ria muito de que esta preocupação das altera-
ções climáticas acabasse e, até mesmo, que
houvesse respeito pela natureza e pelos animais.

Nós temos a certeza que se toda a gente fizer
a sua parte isso será possível!

‘Shoestrike’ – a nossa manifestação pelo clima
ANA OLIVEIRA E SARA CAMOLAS | Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

DIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MUNDO RURAL 

Palmela debate desafios, inovação 
e sustentabilidade da agricultura

Para assinalar o Dia Municipal da Agri-
cultura e do Mundo Rural, a  Câmara
de Palmela promove o Webinar “De-
senvolvimento Agrícola – Desafios,

inovação e sustentabilidade”, no próximo dia 26
de Outubro, iniciativa que pretende marcar a re-
levância da agricultura para a economia local,
regional e nacional, colaborando para a cons-
ciencialização dos consumidores acerca do in-
teresse de consumir local e marcando o
posicionamento do território perante a agricultura.

A iniciativa,  que decorrerá na Plataforma
Teams, mediante inscrição prévia, contará com
a moderação da ADREPES – Associação de

Desenvolvimento Regional da Península de Se-
túbal, intervenções nesta matéria por parte da
Direção-Geral de Agricultura Veterinária, Área
Metropolitana de Lisboa, Rede Rural Nacional,
Associação de Viticultores da Península de Se-
túbal e Associação de Agricultores do Distrito
de Setúbal.  Serão, ainda, apresentados e parti-
lhadas as boas práticas dos projetos  Finca
Equilibrium, Pomar na Vinha e Alquimia dos
Sabores.

O webinar, com sessão de abertura pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, Álvaro Amaro e
encerramento pelo vereador Luís Miguel Calha,
será complementado com a realização, no dia

29 de Outubro, de uma visita de campo à POR-
VID, Pólo de Conservação de Pegões.

As inscrições deverão ser realizadas através
do email desenvolvimentoeconomico@cm-pal-
mela.pt, com indicação de nome, organização
que representa e endereço eletrónico. Mais in-
formações em www.cm-palmela.pt.

Recorde-se que a instituição desta data por
parte da Câmara Municipal, da União de Fre-
guesias de Poceirão e Marateca e da Associação
de Agricultores do Distrito de Setúbal, habitual-
mente assinalada em Junho, enquadra-se pela
necessidade de defesa da identidade do mundo
rural  e suas tradições.

PROGRAMA:

Dia 26 de Outubro
09h00 |   Intervenção de Abertura - Câmara Mu-
nicipal de Palmela, presidente Álvaro Amaro 
Moderador ADREPES, Joaquim Carapeto
09h10 |  2020 - Ano Internacional da Sanidade
Vegetal – Direção-Geral de Agricultura Veteri-
nária, Paula Cruz de Carvalho
09h25 |  Agricultura – Desafios face às Altera-
ções Climáticas na Península de Setúbal – Área
Metropolitana de Lisboa, Frederico Metelo
09h40 | Economia Circular no Sector Vitiviní-
cola – Associação de Viticultores do Concelho
de Palmela, Ana Chambel
09h55 |  Os desafios do Estatuto da Agricultura
Familiar - Associação de Agricultores do Dis-
trito de Setúbal, Edgar Pereira
10h10 | Debate
Apresentação da Rede Rural Nacional, Custó-
dia Correia
10h30 | Apresentação e Partilha de Boas Práti-
cas
• Finca Equilibrium
• Pomar na Vinha
• Alquimia dos Sabores
11h30 - Encerramento – Câmara Municipal de
Palmela - vereador Luís Miguel Calha

Dia 29 de outubro
09h30 | Visita de campo à PORVID, Pólo de
Conservação de Pegões.

20 outubro 2020
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26 janeiro 2021

COVID-19

Atendimento Municipal 
em funcionamento

No cumprimento do no -
vo Estado de Emer-
gência face à Covid-19,
aa autarquia mantém

os Serviços de Atendimento Muni-
cipal, em Palmela, Pinhal Novo e
Quinta do Anjo em funcionamento,
mediante marcação prévia, para
atendimento presencial, através
dos telefones 212 336 600/ 212
336 666.

A Câmara de Palmela explica
que o atendimento através do
Centro de Contacto é realizado
nos dias úteis, das 8h30 às 16h00,
através do e-mail atendimento@
cm-palmela.pt ou dos telefones
212 336 600/ 212 336 666.

No site do município de Pal-
mela, em www.cm-palmela.pt, no
menu Balcão Único, poderá ace-
der ao Portal de Serviços Online,
com um conjunto de serviços
apresentados por áreas de inter-
venção e consultar outros conteú-
dos do seu interesse, nomea da -
mente, formulários e regulamen-
tos.

Para esclarecimentos sobre ele-
mentos técnicos associados aos
respetivos processos do Departa-
mento de Administração Urbanís-

tica utilize o e-mail urbanismo@
cm-palmela.pt.

Recorde-se que existe também
a alternativa para os munícipes
efetuarem os pagamentos das fa-
turas de água ao município de
forma mais próxima, acessível e
rápida, nos seguintes locais des-
centralizados:
- Zonas rurais do concelho: os

pagamentos podem ser efetuados
em qualquer uma das delegações
da União das Freguesias de Pocei-
rão e Marateca (Poceirão, Águas
de Moura, Cajados e Aldeia Nova
da Aroeira);
- Biblioteca Municipal de Pal-

mela: está disponível um Posto de
Atendimento na Biblioteca Muni-
cipal de Palmela, vocacionado,
apenas, para os assuntos relaciona-
dos com o serviço de Águas: Para
marcação e/ou esclarecimentos di-
versos contactar 932 008 220.

Nos pagamentos a efetuar, pri-
vilegie o Multibanco (quando o
documento possuir a referência) e
a transferência bancária (IBAN
PT50 0035 0579 0000 0015 5323
8), devendo enviar comprovativo
de pagamento para geral@cm-
palmela.pt.

IInnffoorrmmaaççããoo  GGeerraall4 26 de JANEIRO de 2021

RITA FERNANDES | 4º C – EB António Matos Fernandes

Anne Frank
Anne Frank era uma menina como outra qual-

quer da sua idade, era judia, era feliz com a
sua família e tal como todas as meninas, tinha so-
nhos. Anne queria ser escritora. Quando fez 13
anos, os pais compraram-lhe um diário. Todos os
dias escrevia no diário até um dia, que deixou de
escrever, não por não querer escrever mais, mas
porque não podia… 

Ela e a sua família viviam escondidos num
quarto, na Holanda, país para onde foram
quando Anne tinha 4 anos.  Viviam escondidos
atrás de uma estante, por causa da sua religião e
porque Hitler, que estava no poder, na Alema-
nha, durante a segunda guerra mundial perse-
guiu os judeus, levando-os para campos de
concentração, onde muitos morreram. Pedi
ajuda aos meus pais para tentar perceber o que
é “judia” ou “judeu”, mas apesar de ter perce-
bido que é a religião de um povo com tradições
diferentes e costumes, não percebi porque é que,
por terem esta religião, os judeus foram perse-
guidos e condenados à morte num campo de
concentração.

Um dia os soldados descobriram-nos, Anne e
a irmã foram levadas para um campo de concen-

tração. Só se salvou o pai, Otto, que ao ler o diá-
rio da filha mais nova chorou e decidiu publicá-
lo. E, ainda hoje, quem ler o diário chora pelas
crianças que morreram naquela época.

Eu fiquei muito triste com a história da Anne,
era apenas uma criança, mas é um exemplo do
que se passa no mundo contra os direitos huma-
nos e contra os direitos das crianças. 

Hoje, ainda há campos de concentração, mas
de refugiados, pessoas que fogem da violência,
da guerra do seu país, da fome. Saem à procura
de uma vida melhor, de um lugar, um sítio onde
se possam sentir seguros. Nestes campos de re-
fugiados faltam cuidados de saúde, água, falta
comida, roupas, casas, há lixo, doenças. Eu vi
num documentário que nos olhos das crianças
há tristeza e falta de esperança.  Eu acho que
tudo isto é muito triste, deprimente, deixa-me
com lágrimas nos olhos. 

Quero gritar bem alto que espero que um dia
o mundo melhore, que as guerras acabem, que
as pessoas sejam mais compreensivas, boas e
solidárias e que estas crianças voltem a ter uma
casa onde se sintam seguras, que possam estudar
e que sejam felizes com as suas famílias.
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Em Fevereiro, o Projeto “Forma-
ção para a Comunidade” dá-lhe
a oportunidade de participar em
novas ações: “Desenvolvimento

Pessoal e Técnicas de Procura de Em-
prego” e “Criatividade - a mais valiosa fer-
ramenta do futuro | Linguagem Plástica e
as Práticas de Representação Livre”,
ambas promovidas pela Câmara Municipal
de Palmela e IEFP - Instituto do Emprego
e Formação Profissional.

Entre 22 de Fevereiro e 31 de Março,
decorre a ação de formação online “De-
senvolvimento Pessoal e Técnicas de Pro-
cura de Emprego”. Dinamizada por Ale-
xan dra Silva, é gratuita e certificada e di-
rige-se a formandos com idade igual ou
superior a 18 anos (mínimo de 17 partici-
pantes). Com um total de 25 horas, decor-
rerá às segundas e quartas-feiras, entre as
18h30 e as 20h30.

De 27 de Fevereiro a 19 de Junho, rea-
liza-se a ação de formação “Criatividade
- a mais valiosa ferramenta do futuro |
Linguagem Plástica e as Práticas de Re-
presentação Livre”, dinamizada por Paula
Moita, em formato B-Learning (quartas-
feiras, online, das 19h00 às 21h30, e sába-
dos, presencialmente, na Biblioteca Muni-
c i pal de Palmela, das 9h30 às 18h00). Esta
ação, com um mínimo de 17 formandos e
um total de 50 horas, é dirigida a maiores
de 18 anos.

“Formação para a Comunidade” é
um projeto municipal que promove o
conhecimento ao longo da vida, en-
quadrado nos ODS - Objetivos do De-

senvolvimento Sustentável. Promo-
vido desde 2007, em parceria com pes-
soas e entidades acreditadas para o
efeito, tem como objetivo central o re-
forço das qualificações pessoais e pro-

fissionais da população do concelho.
Mais informações e inscrições através

do e-mail formacao.comunidade@cm-pal-
mela.pt ou do telefone 212 336 632 (Bi-
blioteca Municipal de Palmela).

IInnffoorrmmaaççããoo  GGeerraall4 9 de FEVEREIRO de 2021

RITA FERNANDES | 4º C – EB António Matos Fernandes

A aldeia da minha tribo

FINS DE SEMANA GASTRONÓMICOS DOS ENAMORADOS

Adira ao serviço
take away e 
faça a refeição 
romântica em casa
Este ano, face ao estado de emergência e ao confinamento

geral em vigor, não será possível celebrar o Dia dos Na-
morados (14 de Fevereiro) com uma refeição romântica fora
de casa, mas os Fins de Semana Gastronómicos dos Enamo-
rados, em formato take away, apresentam várias sugestões
para comemorar a data no conforto do seu lar, saboreando
uma refeição especial.

Assim, de 12 a 14 e de 19 a 21 de Fevereiro, cinco res-
taurantes do concelho disponibilizam, mediante encomenda,
menus especialmente pensa- dos para a época mais român-
tica do ano. Ao fazer a sua encomenda, para além de usu-
fruir de sabores únicos, está também a apoiar a restauração
local, nesta fase tão delicada que atravessa.

Promovidos pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota
de Vinhos da Península de Setúbal, os Fins de Semana Gas-
tronómicos dos Enamorados integram o “Palmela - Experiên-
cias com Sabor!”, programa de promoção gastronómica que,
até ao final do ano, apresentará ainda muitas outras propostas
temáticas, destacando os produtos locais de qualidade.

Aaldeia da minha tribo garante que
todos têm os seus direitos. Fica

junto à Serra do Louro, com uma pai-
sagem bem verdinha. As crianças têm
espaço por onde podem circular em
segurança.

O nosso parque é enorme, tem es-
paço para todos, uma zona de pique-
nique, uma zona para exercício
físico, um circuito para praticar des-
porto, vários bebedouros espalhados
pelo parque e tem algumas diversões
para os mais pequenos, como o escor-
rega, onde já me diverti muito, tem
também um baloiço, onde quase já
toquei nos ramos das árvores com as
pontas das minhas mãos, os meus
pais ajudaram-me um pouquinho, ao
balançar o baloiço… mesmo ao lado,
já construí com os meus amigos uma
casinha com ramos e pedras, que há
por ali perto. Gosto muito deste nosso
parque, aqui podemos respirar ar pu -

ro que vem da serra, que está mesmo
aqui ao lado, podemos observar algu-
mas espécies de árvores e de aves. Há
muitos melros por aqui. 

Perto do parque temos as hortas, as
pessoas que estão responsáveis pelos
seus talhões preocupam-se por os
manter bem limpos e semeados. Já
tive o prazer de comer uns morangui-
nhos biológicos da horta da D. Cata-
rina. Eram deliciosos e sumarentos.

Temos uma ciclovia, bastante gran -
de. Dá para as pessoas que gostam de
correr ou andar de bicicleta se mante-
rem em forma. Quando está bom
tempo, costumo fazer caminhadas. 

Nos próximos anos, a ciclovia terá
sombra das árvores que as crianças
plantaram, eu e os meus amigos faze-
mos parte desse projeto, o “Eu parti-
cipo”. Acho que todos os anos
devíamos plantar uma árvore. 

Mas, eu gostaria que houvesse, na

nossa tribo, uma zona própria para
poder andar de skate, de patins em
linha ou de trike.  Assim como, gos-
tava que houvesse no parque uma
zona onde as crianças também tives-
sem umas máquinas para praticar
desporto, próprias para crianças, para
evitar que usem as dos adultos que
estão no parque, às vezes magoam-
se. Há ainda uma outra alteração que
eu gostaria de ver por aqui na nossa
tribo, que houvesse uma paragem de
autocarro para as crianças que estão
à espera do transporte escolar se po-
derem abrigar no inverno. Em breve
vou para o quinto ano e terei de ir no
autocarro, não gostava de ter de espe-
rar à chuva e ao frio.

Gosto muito da minha escola, da
minha professora e dos meus colegas.
Gosto de participar no projeto “Eu
participo!” e espero que haja mais
desafios para nós. 

COM VISTA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AO LONGO DA VIDA

‘Formação para a Comunidade’ 
com novas ações

voltar ao indíce
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SSoocciieeddaaddee8 16 de FEVEREIRO de 2021

NAS FREGUESIAS DE PALMELA, PINHAL NOVO E QUINTA DO ANJO

Conheça os dias de 
recolha de monos e verdes
Adeposição de monos e

resíduos verdes junto
dos contentores, nas
freguesias de Palmela,

Pinhal Novo e Quinta do Anjo, obe-
dece a um conjunto de regras rela-
cionadas com o serviço de recolha,
cujo calendário foi alterado.

No caso dos monos e resíduos
de jardim, até ao limite de 1m3,
para saber o dia de deposição, po-
derá ligar para o tel. 212 336 624
ou consultar aqui: https://www.cm-
palmela.pt/viver/ambiente/higiene-
urbana/recolha-de-residuos/monos-
e-residuos-de-jardim .

Para os monos e resíduos verdes
com mais de 1m3, a deposição, nas
referidas freguesias, deverá ocorrer
em hora, data e local a acordar
entre a Câmara Municipal e o mu-
nícipe. Em Poceirão e Marateca a
deposição ocorre em hora, data e
local a acordar entre a União de
Freguesias e o munícipe, no âmbito
dos acordos protocolares com o
município palmelense.

RAQUEL CAVACO
“Eu Participo” desde 2016…

HERE WE GO AGAIN!

Cá vamos nós 
outra vez!
Então hoje decidi voltar a escrever

porque sinto que este novo confi-
namento está a ser um pouco diferente
do outro! Não sei, estou muito mais
preocupada com tudo o que está a
acontecer. 

No outro confinamento não conhe-
cíamos pessoas próximas com
COVID-19 e agora? Agora “olhamos
para o lado” e conhecemos montes de
pessoas com COVID-19 (pelo menos
eu). 

Não se podem juntar pessoas, mas,
no entanto, há pessoas a pensar que
mandam nisto tudo e a fazer festas
com mais de 20 pessoas! Ainda há
aquelas que dizem que isto é uma fan-
tochada! Também há pessoas que não
usam máscara em espaços públicos e
na rua enquanto estão com outras pes-
soas! Malta acordem para a vida! Es-
tamos a ter casos que sobem dos 15
mil por dia, mortes com números sur-
reais pois eram os nossos números de

casos! 
Amanhã começam outra vez as

aulas on-line, sinceramente não estou
muito preparada… Já sabemos como
vai ser… dizem que é pouco tempo
em casa e depois vamos a ver e fica-
mos a ter aulas em casa mais de 1
mês! Vamos ter um montão de traba-
lhos para entregar e nem vamos con-
seguir aprender praticamente nada!

Estou muito preocupada com o que
está a acontecer no Mundo e em Por-
tugal! Nós somos o pior país por mi-
lhão de habitante com casos de
COVID-19! Isto está mesmo MUITO
grave! Os médicos têm de escolher
quem pode e quem não pode viver, há
doentes a dormir no chão porque não
têm camas, há doentes que têm de ir
para as escadas para conseguirem ter
espaço e conseguirem respirar! Por
isso por favor fiquem em casa e cui-
dem-se! STAY SAVE! 

(escrito a 7 de fevereiro de 2021)

AJUDE A PRESERVAR A OVELHA SALOIA

Projeto de apadrinhamento 
ainda está a decorrer
Continua a decorrer o projeto de apadrinhamento

“Adote uma Saloia”, promovido pela Câmara Muni-
cipal de Palmela, Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e
ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos
da Serra da Arrábida.

Com esta iniciativa, empresas e população podem aju-
dar a preservar a Ovelha Saloia, presente, durante muito
tempo, nos campos da região e responsável pela produção
de leite de qualidade, que levou à certificação do Queijo
de Azeitão. No entanto, há alguns anos, começou a ser

trocada por raças de outros países, com produções leitei-
ras superiores, em resposta à crescente procura de leite
na Península de Setúbal.

Recorde-se que o projeto é constituído por um pequeno
rebanho, com cerca de 20 animais, que já faz parte do es-
pólio do Museu do Ovelheiro, em Quinta do Anjo, pro-
porcionando aos visitantes o contacto com os animais e
demonstrações de tosquia e ordenha. Mas para que este
projeto seja sustentável, é importante a colaboração de
toda a comunidade!
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No Dia Mundial da Justiça Social, ce-
lebrado a 20 de Fevereiro, a Câmara
Municipal de Palmela associou-se ao
lançamento do hino “Todos por Um”.

Com letra e música de Pedro Abrunhosa, “Todos
por Um” define-se como um “apelo urgente” à
necessidade de união para a concretização das
metas estabelecidas para os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030.

O desafio foi lançado ao compositor e cantor
português, Pedro Abrunhosa, pela campanha

Rumo a 2030, empenhada em contribuir com
ações concretas para o sucesso da Agenda 2030.
Esta campanha é implementada em Portugal pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr e pelos membros
da Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento, da qual Palmela faz parte.

A música “Todos por um” pretende promover
a ação e mobilização em prol de um mundo
mais justo, digno, inclusivo e sustentável, apos-
tando no poder de transformação social que a
música tem. É, também, uma forma de contri-
buir para o conhecimento dos cidadãos sobre a

importância da ação local para a concretização
dos ODS, motivando-os a agir em prol do De-
senvolvimento Global. 

A Agenda 2030 da ONU resulta de um traba-
lho conjunto de governos e cidadãos de todo o
mundo para criar um modelo global de erradi-
cação da pobreza, promover a prosperidade e o
bem-estar de todas/os, proteger o ambiente e
combater as alterações climáticas.

De salientar que esta Agenda integra 17 ob-
jetivos alicerçados em 169 metas, os passos
identificados para a garantia de um mundo mais

justo, digno, inclusivo e sustentável. Da erradi-
cação da pobreza e da fome à igualdade de gé-
nero e saúde de qualidade, da água potável e
saneamento ao trabalho digno e crescimento
económico, da redução das desigualdades à
educação de qualidade, das energias renováveis
à ação climática, esta Agenda reflete o equilí-
brio entre 5 Princípios: Pessoas, Planeta, Paz,
Parcerias e Prosperidade que se apresentam
como pilares desta estratégia global.

Conheça a música “Todos por um” em
https://rumoa2030.pt/todos-por-um/.
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NO DIA MUNDIAL DA JUSTIÇA SOCIAL

Palmela associou-se a lançamento 
do hino ‘Todos por Um’

RITA FERNANDES
4º C – EB António Matos Fernandes

A educação é um direito de todas as crianças!
Aescola para mim é muito importante, é

onde posso aprender e fazer amigos. A
educação é um direito de todas as crianças!

Fico muito triste quando oiço falar que
há crianças que não podem ir à escola. Há
tempos vi nas notícias que havia crianças
a viver num campo de refugiados, saíram
do seu país porque estava em guerra. Um
dia li a história da Malala e fiquei muito
impressionada, com a história dela. A Ma-
lala teve muita coragem para defender as
suas ideias, para o bem de todas as rapari-
gas que no seu país não podiam ter o seu
direito, o de estudar.

Felizmente, Portugal é um país tranquilo.
As meninas e os meninos podem dar a sua
opinião e podem ir à escola. No ano pas-
sado, em março, tivemos de ir todos para
casa, devido à COVID-19, para nos prote-
germos. As crianças não podiam ir à es-
cola, mas o seu direito à educação foi
respeitado. Tivemos aulas a distância. A
minha professora comunicava com a
minha mãe, dizia o que eu precisava de
fazer para aprender, eu assistia às aulas da
telescola e fazia as atividades, também
tinha aulas por videoconferência, onde
podia ver os meus amigos e a minha pro-

fessora. Tive muitas saudades deles, queria
brincar com os meus amigos. Também
tinha aulas de inglês e continuei a ter mú-
sica, de iniciação musical e de instrumento.
Também a participar no Projeto “Eu parti-
cipo!”, que gosto tanto. Tinha saudades,
mas sabia que era muito importante ficar
em casa.

Quando regressámos à escola, em se-
tembro, senti-me muito feliz por voltar a
ver e a estar com os meus amigos, mas
ainda tínhamos de ter muito cuidado.
Usávamos máscara, púnhamos álcool gel
para desinfetar as mãos, a professora

dizia-nos que devíamos lavar as mãos
com frequência, perguntava como nos
sentíamos… 

Como os casos de COVID-19 foram au-
mentando, por todo o país, agora voltámos
a casa. Estamos confinados, outra vez.
Mas, continuamos a aprender!

Gostava que todas as crianças do mundo
pudessem estudar, gostava que as pessoas
que mandam, os presidentes de todos os
países, pudessem ajudar as crianças dos
seus países a estudar para que possam
aprender e um dia mais tarde ajudar o seu
país a desenvolver-se.
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Oprojeto digital “Fazer Cultura: Ofi-
cinas de Artes” está a ser um sucesso
e, nos próximos fins-de-semana, vai
continuar a levar a cultura a sua casa,

com novas propostas.
A Oficina de Voz, que abriu o programa, no

dia 20 de Fevereiro, contou com lotação es-

gotada, registando
uma forte adesão
por parte de ele-
mentos ligados ao
teatro e ao canto, e
a Oficina Guiada
de Dança Criativa
- Pé Ante Pé, no
dia 21, contou
também com a
participação de um
número significa-
tivo de famílias.

As inscrições pa -
ra as Oficinas dos
próximos fins-de-
semana continuam
a decorrer e con-
tam já com uma
boa adesão. Artes
Visuais, Expressão
Criativa, Canto e
Fotografia são as
próximas suges-
tões e a dinamiza-

ção vai estar a cargo da DançArte/Passos e
Compassos, Alexandre No bre, Ana Nogueira, e
Xana Simões.

Num período em que não é possível a reali-
zação de eventos presenciais, a Câmara Muni-
cipal, em parceria com agentes culturais locais,

promove um conjunto de Oficinas online, de
participação gratuita. Dirigidas ao público juve-
nil/adulto e infantil/familiar, exploram diferen-
tes vertentes artísticas, decorrendo aos sábados
à tarde e aos domingos de manhã (exceto a Ofi-
cina de Canto, que decorrerá à sexta-feira).

De salientar que o município palmenlense
considera que, neste momento particularmente
difícil, torna-se imprescindível reforçar e valo-
rizar o papel da cultura e os seus contributos
para a manutenção de uma comunidade mais
saudável, participativa, inclusiva e dinâmica. O
facto de os equipamentos culturais municipais
se manterem encerrados ao público não implica
que as atividades culturais se mantenham em
suspenso. Pelo contrário, torna-se primordial
garantir a concretização de propostas, mesmo
que em formato alternativo.

PRÓXIMAS OFICINAS
Participação gratuita
5 de Março | 19h00
Oficina de Canto
Breve abordagem sobre técnicas vocais e in-

trodução ao canto.
Monitora: Xana Simões
Público-alvo: jovens e adultos
Duração: 1 hora
Lotação: máximo 10 participantes
Dinamização através da plataforma ZOOM
Inscrição: cultura@cm-palmela.pt

6 de Março | 16h00
Oficina de Fotografia
Ver: através da fotografia, a diferença entre ver

e olhar. Oficina de introdução à fotografia: como
a realidade comum se pode transformar em mo-
mentos cheios de significado. Apresentação teó-
rica, com exemplos práticos, que pretende
explicar como o mundo em que estamos submer-
sos pode ser a nossa melhor fonte de inspiração.

Monitor: Alexandre Nobre
Público-alvo: jovens e adultos
Inscrição: cultura@cm-palmela.pt
A inscrição serve o propósito de facultar in-

formação adicional
Assista no canal Youtube Palmela Município

(www.youtube.com/user/CMPalmela)

7 de Março | 10h00
Artes Visuais: “Criaturas Domésticas”
Aprendizagem e criação de experiências ar-

tísticas online. Esta oficina é um produto digital
que pretende proporcionar experiências de cria-
ção no âmbito das Artes Visuais, através da obra
de arte portuguesa.

Monitora: Ana Nogueira
Público-alvo: famílias
Inscrição: cultura@cm-palmela.pt
A inscrição serve o propósito de informar sobre

os materiais necessários de apoio para a Oficina.
Assista no canal Youtube Palmela Município

(www.youtube.com/user/CMPalmela)
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“FAZER CULTURA: OFICINAS DE ARTES”

Novas sugestões para os
próximos fins-de-semana

AMÁLIA GALRITO
Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

Um pequeno produto, mas um grande problema!
No primeiro dia que fui à reunião do clube "Eu

Participo", dia 14/01/2021, falámos sobre o óleo
de palma e confesso que estava completamente
"à toa" sobre esse assunto. Eu nem sabia da exis-
tência deste óleo, mas quando soube o mal que a
forma de o adquirir fazia ao ambiente fiquei cho-
cada! Ainda mais chocada fiquei ao fazer uma
pesquisa a vários produtos que tinha em casa e
ao ver a quantidade de coisas que continham óleo
de palma. E digo produtos, porque não descobri
óleo de palma apenas em alimentos, mas também
em vários produtos de higiene, como por exem-
plo no meu gel de banho e no meu champô.

A forma de como o óleo de palma é adquirido
é muito má para o ambiente, porque destrói mui-
tos habitats de muitos animais, como por exem-
plo dos orangotangos. Visionei muitos vídeos
sobre este assunto que a nossa professora do
clube "Eu Participo" nos foi enviando ao longo
do tempo.

Há muitos produtos que contêm óleo de
palma, mas que o referem, na lista dos ingredien-
tes, com outras palavras, como por exemplo óleo
vegetal.

Quando soube disto tudo decidi que tinha de
agir para que as pessoas se apercebam de tudo
isto, tal como aconteceu comigo, por isso, já me
ofereci para fazer um trabalho sobre este óleo e
agora para escrever este artigo. Ficaria muito feliz
se conseguisse influenciar outras pessoas a pensar
como eu e a preocuparem-se com este assunto.

Existem produtos que podem substituir estes
que têm óleo de palma e, em alguns casos, vemos
um selo de garantia de que o óleo de palma foi
produzido com respeito pelo ambiente - RSPO.
É saber escolher!

Acho que fiz muito bem em inscrever-me neste
clube, pois as professoras são muito queridas, co-
nheci novas pessoas e consegui dar sugestões e
participar na resolução de vários problemas, que
nem sabia que existiam.

Espero que este artigo faça com que outras pes-
soas se apercebam do que eu me apercebi e ten-
tem mudar o mundo tal como eu estou a tentar
neste preciso momento, ao escrever este artigo.

Fica aqui tudo dito da minha parte e espero que toda
a gente, que ler isto, tente ajudar o nosso planeta!

EU PARTICIPO!!!!!!!

voltar ao indíce
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PROVÉRBIO Ilustração de Tiago Perestrelo, 6ºG

‘Março amoroso faz o ano formoso.’

TIRA TEIMAS

Banda Desenhada - Desafio aceite!
Após ter sido lançado o

desafio para a escrita de
uma Banda Desenhada, a
partir do texto narrativo “Ma -
dhi”, de Manuela Bacelar –
trabalhado numa das aulas de
Português –, os alunos do 4.º
K da Escola Básica Zeca
Afonso mostraram que, ape-

sar de as aulas serem à dis-
tância, a escrita e a criativi-
dade não se encontram con-
finadas.

Os trabalhos podem ser vi-
sualizados no “Jornet”, jor-
nal online do Agrupamento,
no endereço jornet.aejms.net.

Turma 4ºK, E. B. Zeca Afonso

chita - s. f.  - 1. tecido de algodão de pouco valor, estampado em cores.
2. grande felídeo de pelo amarelo com pintas escuras, encontrado em
África, capaz de alcançar a velocidade de corrida superior a 100Km
por hora.
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RITA FERNANDES
4º C – EB António Matos Fortuna

Adotei um pinheiro
Eu gosto muito de flores, tenho uma

varandinha e um terraço com muitos
vasos com flores bem coloridas. Mui-
tas destas flores quando foram planta-
das, eram apenas umas pontas, que
apanhei quando ainda estava a apren-
der a andar de bicicleta. 

Na escola tínhamos feito uma expe-
riência, colocámos umas pontas de
plantas num copo e criaram raízes, em
minha casa fiz o mesmo, com a ajuda
da minha mãe colocámos essas pontas
num copo e quando estas criaram raí-
zes, plantámo-las nos vasos e ainda
hoje estão bem crescidas.

Um dia, estava a regar as plantas do
terraço quando de repente por debaixo
de um ramo da trepadeira, encontrei
um raminho bem fininho de um pi-
nheirinho. Fiquei muito feliz, como é
que ali foi parar? De certeza que terá
sido uma semente que ali caiu, terá
sido um pássaro? O vento? Eu não sei,
só sei que está a crescer no meu vaso

um pinheiro. 
Tenho a certeza que este pinheiro irá

crescer muito, não irá caber mais no
meu vaso, terei de o transplantar, tal-
vez vá à serra… Já pensei nesse dia,
que terá de acontecer, então vou dizer-
lhe, para o ajudar a crescer “Majestoso
pinheiro, apareceste no meu vaso, um
dia serás grande e belo, muitos ani-
mais vão abrigar-se junto a ti e eu, um
dia, farei um piquenique debaixo da
tua sombra.” Mas, por enquanto, o Pi-
quinhos vai ficar no meu vaso!

Este ano letivo, eu e os meus cole-
gas plantámos várias árvores no
"Bosque da Tribo", que fica junto à ci-
clovia da Quinta do Anjo. O meu pi-
nheiro quando crescer fará parte de
uma floresta. Estas árvores, juntas,
vão ajudar a renovar o ar que nós res-
piramos e a reduzir os gases com
efeito de estufa responsáveis pelas al-
terações climáticas. As árvores são im-
portantes para todos os seres vivos! 

De verde-claro a cinzento-escuro
No início o nosso planeta era verde-

jante, com rios transparentes, céu
e mar azul. 

Com o passar do tempo o Homem
foi destruindo tudo, construído fabricas,

automóveis, aviões, poluindo o nosso
planeta terra. 

Eu acho que devíamos parar e refletir
com o que já fizemos e o que fazemos,
pois como é dito ultimamente: “Não há

Planeta B!” 
Vamos todos tentar mudar a imagem

do planeta porque precisamos mais dele
do que ele de nós!

EMA SILVA, nº8, 6ºD - Português

Dia Internacional da Vida Selvagem
ODia Internacional da Vida Selva-

gem celebra-se a 3 de março.
O objetivo deste dia, criado em 2013

pela ONU, é celebrar a fauna e a flora
do planeta, assim como alertar para os
perigos do tráfico de espécies selvagens
animais.

Foi escolhido o dia 3 de março para
esta efeméride já que foi neste dia, em
1973, que se verificou a CITES - Con-
venção sobre o Comércio Internacional
das Espécies de Fauna e Flora Selva-
gens Ameaçadas de Extinção.

Os eventos realizados neste dia
podem ser conhecidos no site oficial da
data.

De acordo com a ONU, o tráfico de
animais e a caça valem até 213 mil mi-
lhões de dólares por ano.

Este dia tenta relembrar o contributo
das plantas e dos animais selvagens para
o desenvolvimento sustentável e para o
bem-estar em geral da humanidade,
além dos perigos diários que a vida sel-
vagem corre em diversas frentes.

Anualmente, há dezenas de animais
que são mortos devido ao tráfico, à
caça furtiva e à destruição dos seus ha-
bitats.                                                        

https://www.calendarr.com/portugal/dia-
internacional-da-vida-selvagem/ 

(Consultado a 20 de fevereiro de 2021) 
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SARA CAMOLAS
Clube Eu Participo (EB Hermenegildo Capelo)

Agir pela nossa casa
De vez em quando questiono-me:
Porque é que os direitos humanos estão cons-

tantemente a serem desrespeitados?
Há crianças que têm de atravessar vários Km

para emigrar para outros países, muitas não têm
um teto, nem comida.... Há pessoas que trabalham
das 6h:00 às 23:30! para receberem duas batatas!
Há crianças, na Síria, no Iraque, na Turquia, no
Irão... com medo de que a qualquer momento, a
sua cidade seja bombardeada! Há pais que têm de
vender os filhos para poderem sobreviver!

Como é que é possível continuar a ser reali-
zada a MGF (Mutilação Genital Feminina)?

Eu não fazia ideia de que isto acontecia. Desco-
bri porque de vez em quando ouvia falar disso...
Quando li a revista da Amnistia Internacional fi-
quei chocada ao descobrir que em Portugal tam-
bém acontece. Isto é pôr em causa os nossos
direitos, das meninas e mulheres!! A prática en-
volve a remoção ou o corte dos lábios e do clitóris,
e a Organização Mundial da Saúde descreve-a
como "um procedimento que fere os órgãos geni-
tais femininos sem justificação médica".Todos os
anos, mais de 4 milhões de raparigas estão em risco
de sofrer MGF. Este acontecimento é realizado em
meninas, raparigas e mulheres, pode ter lugar após
o nascimento até à maioridade e mesmo durante a
idade adulta. Este acontecimento foi documentado
em 31 países, no entanto, os dados indicam que a
prática pode estar presente em mais de 90
países.Em 2020, pelo menos 129 raparigas foram
vítimas de mutilação genital em Portugal. A 6 de
fevereiro destaca-se o Dia Internacional de Tole-
rância Zero à Mutilação Genital Feminina.

Como é que é possível continuarem a discrimi-
nar pessoas negras? E pessoas LGBTQI? Afinal
não viemos todos do mesmo “berço”!

A LGBTQI é uma comunidade de várias pessoas
com géneros diferentes. Cada letra tem um signi-
ficado diferente, ou seja, cada letra identifica a
orientação sexual e identidade de género diferente
da heterossexual (ou seja, atração sexual pelo sexo
oposto). Estas pessoas sofrem de exclusão e pre-
conceito no trabalho, em casa, na escola, em insti-
tuições de saúde e em muitos outros aspetos nas
suas vidas. Também podem ser demitidas dos seus
trabalhos, sofrer bullying na escola, não ter acesso
a tratamentos médicos, a serem expulsos das suas
próprias casas, deserdadas pelos seus pais, interna-
das à força em instituições psiquiátricas, obrigadas
a casar ou a engravidar e estão sujeitas a terem a
sua reputação sob ataque.

É assim tão difícil aceitar a igualdade entre
homens e mulheres?

Em certos países, como na Índia, na Malásia, na
Arábia Saudita,... algumas mulheres, só podem sair
de casa com a autorização do marido ou do pai.  Na
maioria, as mulheres têm uma escolaridade média
superior à dos homens, no entanto, entram no mer-
cado de trabalho em condições piores do que os úl-
timos. Por vezes, as mulheres acabam por trabalhar
mais horas do que os homens, contudo, com os es-
tudos que foram feitos em Portugal, os salários dos
homens acabam por ser mais elevados. Quando
uma mulher/rapariga sai à rua tem sempre aquela
preocupação de que, a qualquer momento, pode ser
vítima de relações sexuais. 

Porque é que continuamos a maltratar os ani-
mais, a desrespeitá-los regularmente? No en-
tanto, como é que surgiu esta pandemia?

Segundo o que pesquisei, existem alguns artigos
que comprovam que com o arrasamento da biodiver-
sidade, alguns vírus existentes nos animais selvagens
podem atingir o ser humano. É chocante sermos dos

piores países a nível Europeu, a maltratar os animais.
Os portugueses transportam animais, nomeada-
mente, ovelhas, cabras, vacas, galinhas... para vários
países Europeus, num estado preocupante! Animais
que vão feridos, magros! Já para não falar da maneira
como os matam! Agir desta maneira, só mostra que
hoje em dia a sociedade é egoísta, desumana, cruel!

Penso seriamente nestes assuntos e sincera-
mente, penso que estamos a ser ignorantes ao
ponto destas situações serem praticadas em pleno
2021, séc. XXI.

Até 2030 devíamos realizar os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, que significam que
é tudo o que precisamos para viver com direitos,
TODOS, em respeito com a nossa casa, de TODOS!

Estão a esquecer-se de que todos os exemplos
que os adultos dão, serão os mesmos da nossa e da
próxima geração! A natureza mudou, então nós
temos de mudar, alterar os nossos hábitos para uma
sociedade melhor! E isto não é uma questão de
tempo, porque tempo já nós tivemos! Agora é pre-
ciso atuar! Precisamos de movimento! De ação!

Aqui estão algumas agências/ organizações a
quem nos podemos juntar para intervirmos e fazer-
mos a diferença:

UNICEF- tem como objetivo promover a defesa
dos Direitos Humanos, em particular os Direitos
das Crianças. Podes tornar-te “Amigo da UNICEF”
ou com um pequeno donativo poderás estar a aju-
dar muitas crianças! 

Amnistia Internacional- É uma organização não
governamental que defende os Direitos Humanos,
com mais de 7 Milhões de membros e apoiantes
em todo o mundo.  Também tu podes ser sócio ou
então participar no maior evento de ativismo do
mundo que a Amnistia Internacional organiza – a
Maratona de Cartas. O mundo inteiro junta-se e
atua em defesa de um conjunto de casos e, muitas
vezes, mudar a vidas de muitas pessoas em risco
(por exemplo: pessoas que são condenadas a vários
anos de prisão por defenderem os direitos huma-
nos; mulheres que são presas por defender a liber-
dade; pessoas que por serem contra a tortura,
arriscam-se a viver uma vida inteira na prisão,…).
Em 2019/20, foi a primeira edição da Maratona de
Cartas inteiramente digital organizada pela Amnis-
tia em Portugal. Foram entregues às autoridades
133 944 assinaturas vindas de Portugal! Atingiu-
se um novo valor recorde, com mais de 6,5 milhões
de assinaturas. A qualquer altura podes ir à página
web e assinares as cartas que lá estão para salvar-
mos vidas! Eu já fiz a minha parte e tu?

Associação ZERO - A ZERO conta com um
conjunto de pessoas que assumiram o compro-
misso de intervir na sociedade Portuguesa, pela de-
fesa das questões ambientais. Visita a página,
torna-te sócio. Bastam 5€ e podes ajudar tanto! 

São precisas mais vozes! É preciso movimento!
É preciso AGIR PELA NOSSA CASA! Eu estou a
fazer a minha parte e tenho 13 anos. E tu?

BAIRRO MARGAÇA, ÁGUAS DE MOURA

Pavimentação da Rua Pedro Azenha 
dos Santos com concurso a decorrer
Está a decorrer o concurso para a

execução da empreitada de pavi-
mentação da Rua Pedro Azenha dos
Santos, no Bairro Margaça, um com-

promisso do “Eu Participo!” Muníci-
pes.

Com um valor base de 183 mil
euros (+IVA) e um prazo de execução

de 120 dias, esta intervenção prevê pa-
vimentação numa extensão de 1380
metros, sinalização horizontal e verti-
cal, entre outros trabalhos.

COM VISTA EDUCAR PARA A CIDADANIA

‘Agentes Eu Participo’ criam blogue 
As crianças e jovens do

Projeto “Eu Participo”
criaram o Blogue "Eu
Participo, e tu?". O

blogue disponibiliza informações e
recursos municipais sobre as maté-
rias trabalhadas no âmbito do
Projeto "Eu Participo", bem como
notícias do que outras crianças e jo-
vens andam a fazer, nomeadamen -
te, artigos publicados pelos "Agen -
tes Eu Participo" no Jornal do Pi-
nhal Novo e notícias sobre as mis-
sões que assumem no seu dia-a-dia
ou na escola.

Este projeto, inserido no Plano
Municipal de Promoção da Partici-
pação Infantil e Juvenil no nosso
concelho, tem como orientações

estratégicas, a defesa e promoção
dos Direitos das Crianças, e dos Di-
reitos Humanos, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a
Cidadania Democrática.

Os conteúdos do blogue consti-
tuem, também, um recurso para as
escolas em matéria de Educação
para a Cidadania e são mais um
contributo para a Estratégia Na-
cional de Educação para a Cidada-
nia, implementada em cada escola
/Agrupamento de Escolas.

Conheça e navegue no blogue
em https://jornaleuparticipo.wix-
site.com/blogue. Assine as notifica-
ções de notícias e fique mais perto
do que as crianças e jovens sentem,
pensam e dizem sobre o mundo.
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MARIA CAMOLAS
Clube Eu Participo (EB Hermenegildo Capelo)

O Desporto é fundamental
Hoje trago-vos um assunto que considero funda-

mental para o crescimento e bem-estar das crianças
e jovens. Acho que devo partilhar convosco esta
preocupação porque é muito importante e devíamos
todos pensar nela.

Vejo por mim e por todos os outros, que estive-
mos muito parados neste segundo confinamento. E
isto tudo me assusta! Se os jovens e as crianças não
fizerem desporto, quando isto tudo acabar já não sa-
bemos como correr. De uma forma geral, acho que
algumas pessoas são sedentárias e algumas são pre-
guiçosas. Mas muitas delas gostam de fazer des-
porto como é o meu caso.

Tudo isto preocupa-me porque a nossa população
está cada vez mais obesa e isso é grave! Por isso,
cuide de si e faça desporto, por favor!

Sempre disse que a nossa população devia mexer-

se muito mais. Mas acho que se está a passar com
toda a gente, o que se está a passar comigo. No pri-
meiro confinamento eu até me ia mexendo: corria,
andava de bicicleta, caminhava. Mas no segundo con-
finamento fiquei semanas e semanas sem sair de casa
para fazer qualquer tipo de desporto. O que aconteceu
foi que tive muitos trabalhos da escola, muita coisa
para fazer e deixei-me ir… Até que percebi que não
estava a fazer nenhum desporto físico. Por isso, digo
a todos vocês que não se deixem ir pelos trabalhos ou
por outra coisa qualquer. Saiam à rua para correr, ca-
minhar, andar de bicicleta, tudo o que vos fizer feliz.

A pandemia afetou muitos jovens e crianças por-
que os locais onde se faz/fazia desporto e os parques
infantis estiveram fechados. Este é um problema que
muitos não veem, esta situação da pandemia preju-
dicou a saúde mental e física dos mais novos. Brin-

car não é só jogar com brinquedos, brincar é o corpo
estar em sintonia com a natureza.

Se eu organizasse as coisas nesta pandemia eu
tentava de tudo para que os jovens e as crianças cor-
ressem, brincassem num local específico, nem que
fosse só um bocadinho de nada. 

Para mim o desporto é muito importante. É im-
portante para as nossas vidas, para o crescimento
das crianças e dos jovens, porque faz bem à saúde
de todos nós. É muito bom fazer qualquer tipo de
atividade. Para mim, por exemplo, estar a correr é
como se a minha vida me levasse a querer mostrar
que estou a ir no caminho certo. Adoro e faz-me tão
bem levar com o vento na cara e cheirar as flores.

Pode ser qualquer atividade física, os jovens
podem fazer qualquer desporto, o que mais gostam.
O que interessa é mexer!

Na minha opinião acho que nem todos os despor-
tos são divulgados ou conhecidos, por exemplo: o
futebol toda a gente conhece, mas e o badminton co-
nhecem? Quem é responsável pelo desporto devia
ter atenção a isso, mostrar mais as outras atividades.

A nossa alimentação, também, é muito impor-
tante. Também devemos ter cuidado com ela. Eu
acho que a maior parte da população estando em
casa, ficou pior. Esta situação de haver mais pessoas
obesas está a ficar assustadora. As pessoas não
fazem desporto, não têm cuidado com a alimentação
e isso não é agradável.  

O que eu quero dizer é que o desporto físico é
super importante na nossa vida e esta pandemia al-
terou tudo. Mas se fazer exercício físico é bom para
estarmos mais saudáveis, não deveríamos pensar
mais nisso no meio desta pandemia? 

A DECORRER ATÉ 10 DE MAIO

Autarquia 
lança Concurso 
Literário ‘O Tempo
ao Contrário’
Está a decorrer, até 10 de maio, a 2.ª edi-

ção do Concurso Literário “O Tempo ao
Contrário”, iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Palmela, que tem como tema a

Liberdade e como modalidade o Conto.
O Concurso, dinamizado pela Rede Municipal

de Bibliotecas Públicas do Concelho de Palmela,
destina-se a toda a população do concelho e di-
vide-se em três escalões etários: 6 aos 11 anos, 12
aos 17 anos e mais de 18 anos.

Os textos deverão ser individuais e inéditos,
com o máximo de quatro páginas em formato A4,
e deverão ser enviados até 10 de maio, às 17h00,
para o e-mail bibliotecas@cm-palmela.pt.

O júri, constituído por cinco personalidades liga-
das à cultura local, irá avaliar os trabalhos de acordo

com critérios como a originalidade, adequação ao
tema, qualidade literária e correção linguística. Os
resultados serão divulgados no dia 1 de junho (Dia
do Concelho e da Criança) no site da Câmara Mu-
nicipal (www.cm-palmela.pt). Os vencedores serão
previamente informadas/os dos resultados.

Os vencedores de cada escalão vão receber
como prémio cheques brinde (no valor de 50€ para
o 1.º escalão, 75€ para o 2.º escalão e 100€ para o
3.º escalão). Todos os participantes recebem um
diploma de participação. Os prémios serão entre-
gues em data a anunciar, em função das orienta-
ções da DGS - Direção-Geral da Saúde. Serão
ainda publicados, no site do município e em pu-
blicação editada para o efeito, os três melhores tex-
tos de cada escalão.
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ANA OLIVEIRA
Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

Crueldade com os animais
Hoje venho falar de um assunto que não ou-

vimos falar muito no dia-a-diae que me
deixa bastante preocupada. Os animais são seres
que têm sentimentos e dor, e eles sofrem muito
para alguns produtos chegarem às nossas casas.
E para evitar que isso aconteça é muito impor-
tante sabermos escolheros produtos que devemos
consumir. A nossa escolha pode ter bastantes con-
sequências.

Muitas indústrias não ligam à forma como tra-
tam os animais para que esses produtos cheguem
até as nossas vidas, como por exemplo: os ovos,
leite ou até a própria carne. Vacas, porcos, gali-
nhas, peixes e outros animais criados para a nossa
alimentação têm pouca ou até mesmo nenhuma
proteção contra alguns maltratos, vivendo em
condições péssimas em quintas industriais, ao
redor do mundo.

Como por exemplo:
Os frangos passam a sua vida inteira em gal-

pões imundos com dezenas de milhares de outras
aves. Eles são criados para crescerem tão rapida-
mente que as suas pernas e órgãos não conse-
guem acompanhar esse crescimento forçado,
provocando ataques cardíacos, falência de órgãos
e deformidades incapacitantes nas pernas. Aque-
les que sobrevivem, são abatidos com apenas 42
dias de vida.

Os porcos são confinados em galpões aperta-
dos onde nunca veem a luz do dia. As porcas são
colocadas em gaiolas minúsculas onde nem se
conseguem virar, onde são engravidadas a força,
dão à luz em pequenas caixas de metal.

Estes são só alguns exemplos de todos os mi-
lhares de casos ou acontecimentos que aconte-
cem com milhares de outros tipos de animais.

Quando fiquei a saber que tudo isso acontecia,
fiquei horrorizada, não fazia a mínima ideia des-
ses maltratos com os animais, e a forma que vi-
viam.Além desta crueldade, a criação de animais
para a nossa alimentação é cada vez maior. Para
isso, é preciso usar muita terra, produzir comida
para os animais, muita energia e água. E isto tem
causado muitos estragos ambientais que a minha
geração vai sentir. As Nações Unidas dizem que
é urgente mudar a nossa alimentação, que temos
de deixar de consumir tanta carne e outros pro-
dutos de origem animal.  

Para evitar isto podemos ter atenção às emba-
lagens e ler a informação que lá traz. Por exem-
plo, é possível ver nas embalagens dos ovos e nos
códigos que o ovo tem lá escrito. Em cima temos
a data de validade, e em baixo temos alguns nú-
meros onde o primeiro diz o modo que as gali-
nhas produziram os ovos. Se estiver com um “0”
significa que a produção é biológica, se estiver
um “1” as galinhas foram criadas ao ar livre, se
estiver um “2” as galinhas foram criadas no solo,
e se estiver um “3” as galinhas foram criadas em
gaiolas. A partir do 2 significa que as galinhas já
não têm uma alimentação ou vida saudável. Já
pensou nos ovos que está a comer?

Alguns países preparam-se para acabar com
a venda de ovos de galinhas criadas em gaio-
las, como é o caso da França que quer fazê-lo
até 2022.

Por mais pequenas que sejam as nossas ações,
elas poderão ter grandes efeitos. Só tendo atenção
neste tipo de coisas, e ter essa informação, e mu-
darmos, podemos salvar a vida de mais de 25 es-
pécies de animais.

Algumas informações que usei retirei-as daqui: Crédito de todas as informações:
- https://animalequality.org.br/problemas/carne/
- https://www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/ovos-como-escolher-e-decifrar-os-codigos
- https://www.jn.pt/mundo/franca-vai-proibirvenda-de-ovos-de-galinhas-criadas-em-gaiolas-9128166.html

COVID-19

Município apoia vacinação
nas Estruturas 
Residenciais para Idosos
ACâmara Municipal de Palmela,

através do Serviço Municipal de
Proteção Civil, está a apoiar logistica-
mente o transporte de profissionais,
quer para a vacinação COVID-19 de
utentes e profissionais das Estruturas
Residenciais para Idosos do concelho
de Palmela que, devido a terem estado

infetados, só agora puderam iniciar a
vacinação, quer para a vacinação ao do-
micílio (nos casos de munícipes que se
encontram acamados).

Este apoio consiste na disponibiliza-
ção de uma viatura, motorista e balas
de oxigénio para eventuais necessida-
des durante o processo de vacinação.

NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE JULHO

aCERCA - Festival Imersivo 
decorre nos Conventos de Alferrara
Os Conventos de Alferrara, localizados na

Quinta de São Paulo, em Palmela, aco-
lhem nos dias 17, 18, 24 e 25 de julho a
1ª edição do Festival Imersivo aCERCA

com objetivo proporcionar uma experiência imer-
siva na história e interpretação do Convento de São
Paulo e Convento dos Capuchos.

O programa, organizado pela AMRS - Associação
de Municípios da Região de Setúbal, contempla um
conjunto de visitas guiadas e apontamentos culturais,
que permitirão a descoberta, aventura e usufruto da
paisagem natural dos Conventos de Alferrara. 

Sob as temáticas “Os Conventos de Alferrara”, “A
Geologia de Alferrara”, “A ocupação Humana de
Alferrara” e “Lendas e Histórias de Alferrara” as
visitas serão guiadas pelos arquitetos Victor Mestre
e Sofia Aleixo, autores do projeto de restauro do
Convento de São Paulo; pelo historiador João Luis
Fontes; pelo arqueólogo Carlos Tavares da Silva;
pelo geólogo Miguel Tiago e pela bibliotecária e
contadora de histórias, Paula Margato. 

Com o objetivo de projetar o visitante para uma
relação emocional com o espaço, a AMRS convidou
os artistas Filho da Mãe, O Gajo, Beatriz Nunes e a
A Garota Não, que terão a responsabilidade desta
grandiosa tarefa.

As entradas são gratuitas, mas limitadas às vagas
existentes e à inscrição prévia no site festivala-
cerca.pt 

voltar ao indíce



70

13 julho 2021

SSoocciieeddaaddee4 13 de JULHO de 2021

EB Batudes – turma 3º e 4º ano

I - O que é para ti a liberdade? 

Eu sinto-me livre quando vou brincar com os
meus amigos, quando posso ter a minha opinião,
quando posso fazer aquilo que quero sem preju-
dicar os outros e sinto-me feliz por ter direito à
liberdade, mas ao mesmo tempo muito triste por-
que muitas crianças não têm liberdade.  A liber-
dade é aquilo a que eu dou mais valor na minha
vida. 

Se alguém ler as minhas palavras, primeiro
vou perguntar se concorda comigo. Acho que al-
gumas crianças pensariam o mesmo que eu, sen-
tiriam o mesmo que eu sinto.

As minhas palavras certamente são importan-
tes como todas as outras. Queria poder conseguir
dizer ao mundo que não é pelas crianças serem
pequenas e imaginarem demasiadas outras coisas
que não têm razão de algumas coisas que dizem,
que não é por serem crianças que vão deixar de
ter o direito a ser ESCUTADAS! E eu espero que
daqui para a frente os adultos comecem a escutar

as crianças porque a opinião das crianças é sem-
pre muito importante! 

BEATRIZ ROSA

A liberdade para mim é ser feliz, brincar com
os colegas, passear com a família, andar de bici-
cleta, relaxar, acampar, tratar dos animais, viajar
de avião, ir para festas de primos e tios ou de ami-
gos e por último estar ao ar livre. Isso para mim
é a liberdade.

CHANEL CANDEIAS

Para mim a li-
berdade é poder
fazer o que quiser-
mos sem incomo-
dar ninguém. Po-
der frequentar a es-
cola, poder andar
de bicicleta, poder
falar o que quiser-
mos com respeito.

Sinto-me feliz, mais livre. Quando não posso sair
de casa, sinto-me triste. 

DINIS

A liberdade para mim é ser livre. É como cor-
rer livremente e vestir a roupa que eu quero.
Comer o que eu quero, fazer o que eu quero e,
claro, sem incomodar as outras pessoas.

BERNARDO CARVALHO

Eu sinto liberdade quando eu dou a minha opi-
nião sem que os outros se incomodem e eu não
sinto liberdade quando as pessoas só pensam em
si mesmas e sinto uma leve tristeza que passa rá-

pido. 
Quero dizer que podemos todos ser livres, mas

sem exagerar porque podemos incomodar os ou-
tros.

Eu acho que nem para todos a liberdade é

igual. Sempre há uma pessoa que tem opiniões
diferentes. Como por exemplo a maquilhagem,
nem todos gostam. 

Eu também acho que os adultos deviam escu-
tar as crianças pois as crianças merecem ter res-
peito. 

CAMILA

A liberdade para mim é estarmos em família e
em conjunto com os amigos. Devemos dizer a
nossa opinião. Devemos ser ouvidos porque
temos direitos.

SANTIAGO GOMES

NO IWSC - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION 

Câmara Municipal saúda 
Palmanhac e Adega de Palmela

Aautarquia de Palmela apro-
vou, por unanimidade, na reu-
nião descentralizada da pas-
sada semana, uma saudação à

Palmanhac e à Adega de Palmela, agentes
económicos do concelho que foram pre-
miados no IWSC - International Wine &
Spirit Competition.

A Palmanhac participou no concurso

com produtos elaborados a partir da la-
ranja moscatel e dos limões da região, ob-
tendo duas Medalhas de Bronze para as
suas bebidas espirituosas. A Adega de Pal-
mela arrecadou quatro Medalhas: duas de
Prata e duas de Bronze.

Recorde-se que a Palmanhac trans-
porta consigo o nome de Palmela e
participou no concurso com produtos

elaborados a partir da laranja moscatel
e dos limões da nossa região, obtendo
duas Medalhas de Bronze para as suas
bebidas espirituosas.

A Adega de Palmela, atualmente com
300 associados e um dos principais pólos
de desenvolvimento do concelho, arreca-
dou quatro Medalhas: duas de Prata e
duas de Bronze.

EM PALMELA 

GNR recupera 
de 200 quilos de
cortiça furtada
OComando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial

de Palmela, identificou, na passada semana, um homem de 44
anos e uma mulher de 33 anos, por furto de cortiça na localidade de
Quinta do Anjo.

A ação dos militares da GNR decorreu na sequência de uma de-
núncia que estaria a ocorrer um furto de cortiça, tendo os militares-
surpreendido, em flagrante, os suspeitos quando furtavam a cortiça.
No decorrer das diligências policiais constatou-se que os indivíduos
estavam na posse de 200 quilos de cortiça furtada, tendo a mesma
sido apreendida.
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II - O que é para ti a liberdade? 
Para mim a li-

berdade é quan -
do podemos dar
a nossa opinião
sem que criti-
quem o que di-
zemos. Para nós
crianças a liber-
dade é poder dar
a nossa opinião
sem criticarem.
O mundo deve
ouvir mais as
crianças porque

nós andamos na escola e ouvimos muitas coisas
preocupantes.

Eu sinto-me livre a escolher a roupa, a escolher
os meus amigos, o cabelo… e os meus sentimen-
tos são: feliz e animada. Eu não me sinto livre na
rua, supermercado. E os meus sentimentos são:
desconfortável.

Eu acho que não há liberdade pelas mulheres
que sofrem violência doméstica, quando não
podem arranjar trabalho, quando não podem es-
colher se podem ou não usar maquilhagem.

Eu quero dizer ao mundo para pararem com a
violência doméstica porque as mulheres não são
brinquedos e sim humanas!

LEONOR

Para mim a liberdade é quando as pessoas e
quando as crianças estão a dizer como eles estão

a pensar. E todas as crianças pensam as suas coi-
sas e cada um tem direito para pensar nas outras
coisas. E eu quero dizer com isto tudo que a li-
berdade é as pessoas gostarem de viver com esta
regra sem medo e pensar em medo.

MARTIM

Para mim a liberdade é as pessoas escutarem
as crianças. É ser livre, mas não incomodar nin-
guém e ser feliz. Ser livre é não fazer nada de mal
e respeitar as crianças e outras pessoas. Somos
todos como uma família.                          NICOLE

A liberdade para mim é viver bem, ter uma
vida respeitável com amor e carinho da família e
amigos, e também ser livre do mal que nos ataca.

A liberdade é a nossa companhia que nos faz brin-
car, correr e saltar e ir passear ao bosque. Não se
faz mal à liberdade se não a liberdade faz-nos mal
a nós. A liberdade não é bater, nem dizer asneiras.
O mundo precisa da liberdade porque se não hou-
ver liberdade o mundo estava destruído. A liber-
dade é um sentimento que todos devem ter.

EVA MARCELINO

Eu sinto liberdade quando faço o que gosto.
Também sinto liberdade quando posso dar a
minha opinião ou quando sei que posso sair à rua
em segurança, porque Portugal é um país seguro.
Quando eu faço o que gosto sinto-me feliz e rea-
lizada. Eu não me sinto livre quando não posso
fazer o que quero ou gosto. Quando sinto que não
tenho liberdade fico contrariada e triste.Eu quero

gritar ao mundo que todos merecem ter liberdade
sem incomodar os outros, fazerem o que gostam.

ISABEL

Para mim, a liberdade é poder fazer o que
quero sem chatear e magoar ninguém. 

A liberdade é um sentimento que só há em Por-
tugal desde 1974. O meu avô não teve liberdade,
mas agora como tem dá muito valor à liberdade. 

Para mim, não ter liberdade é não ser uma pessoa,
é não ser um ser humano. Ter liberdade é muito bom
e temos de dar valor à liberdade. Viva a liberdade!

Eu quero dizer ao mundo que as crianças tam-
bém devem ser ouvidas pelos adultos.

GUILHERME

ESTA TERÇA-FEIRA

Plataforma WIINK 
é apresentada na 
Quinta do Anjo
ACâmara Municipal de Palmela, a

Junta de Freguesia de Quinta do
Anjo e a WIINK promovem, hoje,
terça-feira, às 19h30, no Salão da
Junta, uma apresentação da Plataforma
WIINK. A iniciativa é aberta a todos os
interessados em saber como podem ter
a sua loja na internet e dar visibilidade
digital ao seu negócio.

A WIINK é uma aplicação móvel
multilíngue, que foi projetada para
apoiar a economia local, ligando as em-
presas locais aos clientes através do di-
gital. É uma solução pensada para
comerciantes, hotéis, restaurantes, mu-
seus, parques de campismo, artesãos,
produtores, organizadores de feiras,
festivais, entre outras atividades.

“WE CARE BY MEDICARE”

Famílias carenciadas 
receberam 410 cabazes
No âmbito do projeto de

responsabilidade social
da empresa Medicare
“We CARE by MEDI-

CARE”, foram distribuídos, na pas-
sada semana, pela Câmara de Pal -
mela, 410 cabazes alimentares, des-
tinados a famílias carenciadas do
concelho (um por família).

Os cabazes oferecidos pela em-
presa são compostos por arroz, ce-
reais, massa, marmelada, pêssego em
calda, sardinha, atum, leite, azeite,
feijão e grão.

A entrega foi feita às juntas de fre-
guesia e instituições de todo o con-
celho que trabalham diretamente no
apoio a estas famílias e as referencia-
ram: Juntas de Freguesia de Palmela
e Quinta do Anjo, União das Fregue-
sias de Poceirão e Marateca,  Grupos
das Igrejas de Cabanas, Olhos de
Água e Quinta do Anjo, Centro So-
cial de Quinta do Anjo, Associação
de Moradores de Olhos de Água,
Conferência Vicentina de S. Pedro de
Palmela, Centro Social de Palmela,
Núcleo Sócio Caritativo Alimentar
da Paróquia do Pinhal Novo, Comis-

são de Proteção de Crianças e Jo-
vens, Grupo Sócio Caritativo de S.
Pedro da Marateca, Grupo Sócio Ca-
ritativo da Igreja de Nossa Senhora
das Graças do Poceirão e Centro Co-
munitário de S. Pedro - Cáritas Dio-
cesana de Setúbal.

Recorde-se que a autarquia palme-
lense desenvolve o projeto Cabaz
Solidário Saudável, de distribuição
regular de cabazes de produtos fres-
cos (carne de aves) a famílias caren-
ciadas do concelho, também através
das instituições que estão no terreno.
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III - O que é para ti a liberdade? 
A liberdade é

um sinal de paz
e de igualdade.
O símbolo dela
é um cravo ver-
melho puro.
Para mim a li-
berdade é correr
pelos campos,
falar pela minha
vontade, ler um
livro ou então
cheirar uma
linda rosa e

assim, sinto-me bem e feliz, alegre! Mas não me
sinto livre quando chove porque sou obrigada a
estar em casa, e sinto-me triste, desanimada e so-
bretudo aborrecida! A liberdade é fazermos o que
queremos sem incomodar ninguém.

Eu quero dizer é que somos crianças e os adul-
tos pensam que as nossas opiniões não servem,
mas se as lessem com atenção viam que tinham
importância e podiam mudar o mundo.

Temos o direito a pensar pela nossa vontade!
Eu quero dizer ao mundo para ter mais paz e

para respeitar os direitos dos outros.
ANA HERÉDIA

A liberdade é um sentimento que todos nós de-
vemos ter. 

Eu acho que podem haver outras crianças que
não pensam a mesma coisa que eu, até porque

ninguém pensa de igual maneira.Eu quero dizer
que a palavra de toda a gente é importante
mesmo que as outras pessoas não concordem e
que toda a gente tem direito à opinião. 

Eu acho que a minha opinião é única. Porque
para mim a liberdade pode ser uma coisa e para
outro pode ser outra. Eu quero gritar que toda a
gente tem direito à opinião!

HENRIQUE

A liberdade para mim é fazer o que quisermos
sem incomodar os outros. A liberdade é como
uma flor a descansar ao sol. A liberdade é ter di-
reitos. E ter direitos é como a liberdade. 

Ter direitos como por exemplo: eu tenho o di-
reito de ir à escola, eu tenho o direito de ter uma
casa… 

A liberdade é muito importante para todos do
universo.

RODRIGO ROSA

A liberdade para mim é uma coisa livre para
podermos fazer o que quisermos sem chatear os

outros. Poder falar, poder brincar livremente. É
sentir-me bem e dar a minha opinião. Eu acho
que quem estiver a ler tem que ser respeitado. Eu
não acho que as outras crianças não pensam o
mesmo que eu. Acho que concordam.

Eu queria dizer ao mundo que ele é muito fixe
e deve ser respeitado.

MARIANA

Para mim a liberdade não é roubar lojas, malas,
mas sim fazermos o que queremos sem magoar
os outros.

GONÇALO

COVID-19

IPSS, coletividades e PME
isentas de tarifas fixas de água
até ao final do ano
As IPSS - Instituições Particulares de Solidarie-

dade Social, coletividades e outras entidades de
reconhecido interesse público, já abrangidas na tarifa
social dos utilizadores não-domésticos, vão continuar
isentas das tarifas fixas de água de abastecimento,
águas residuais domésticas e resíduos urbanos, até 31
de Dezembro. Também as micro, pequenas e médias
empresas do concelho de Palmela vão continuar a be-
neficiar da isenção da tarifa fixa de água de abasteci-
mento, até ao final do ano. A medida para as PME
abrange os utilizadores não-domésticos com conta-

dores instalados com menos de 25mm de diâmetro.
Recorde-se que estas isenções tinham vigorado

até 30 de Junho deste ano e a prorrogação da vigên-
cia do ajustamento temporário do tarifário dos ser-
viços municipais de águas e resíduos, no contexto
da COVID-19, foi agora aprovada, por unanimidade,
na reunião pública do Executivo de 21 de Julho.

No contexto de pandemia, verifica-se que, ao nível
local/regional, se mantêm ou agravaram-se as dificul-
dades financeiras das famílias e de inúmeras micro,
pequenas e médias empresas, em diversos setores.

ATÉ 30 DE JULHO

Perturbações no 
abastecimento de água 
em Pinhal Novo 

Até 30 de Julho, entre as 9h00 e as 17h00, po-
derão verificar-se alguns períodos de interrup-
ção do abastecimento de água e abaixamento

de pressão nos pontos mais altos de Pinhal Novo.

Estes condicionamentos são necessários para
dar continuidade aos trabalhos de melhoria da
rede de abastecimento em curso na Rua Gago
Coutinho e Sacadura Cabral.

PUB.
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IV - O que é para ti a liberdade? 

A Liberdade é fazer coisas que nós gostamos,
dar a nossa opinião. Os meninos e as meninas po-
derem ir à escola, poderem ouvir as músicas que
gostam. Sentirmo-nos alegres, felizes, livres, por
exemplo andarmos de bicicleta quando passea-
mos pela serra ou na natureza. Mas se não hou-
vesse liberdade como seria? É certamente triste
e desolador. Ainda bem que nunca me senti
assim!

Eu quero que gostem do meu texto e que o
leiam várias vezes. As crianças têm boas ideias e
devem ser ouvidas.

RAÚL

Para mim a liberdade é ir para a escola sem
ninguém a impedir-me de ler e somar,  chegar a
casa e sorrir. Não quero ver mais notícias de mor-
tes, não quero mais ver famílias a perder casas!

Quero dizer a todos que ajudem as pessoas que
têm menos. Acho que as outras crianças pensam
o mesmo. Quero dizer ao mundo que não se es-

queçam de ajudar as pessoas que mais precisam
de si. Eu Participo!

ANNE

A liberdade para mim é ser livre de fazer o que
quiser: como ir para a escola, como ter uma
casa… Eu gostava de gritar ao mundo para com-
prar carros elétricos porque não polui o ambiente.

BERNARDO MARQUES

A Liberdade para mim é ser feliz, alegre e ter
liberdade de expressão. E não ter medo de pensar
nem de falar. Sou uma pessoa livre porque quase
todo o dia me sinto feliz. Quando estou na serra
sinto aquele ar puro que faz sorrir. Quando estou
a brincar com os meus amigos, também me sinto
contente. Não me sinto livre no confinamento,
porque não se pode fazer coisas que nos fazem
livres e felizes. No confinamento senti-me preso
e sozinho. 

RODRIGO PÉ-CURTO

A Liberdade é podermos dizer e fazer o que
nos apetecer. Poder ir aos sítios que nos apetecer
e estar com as pessoas que gostamos. Eu sou livre
quando posso ir brincar com os meus amigos ao
parque, assim sou feliz. 

SANTIAGO MARÇALO

OPlano de Vacinação contra a
COVID-19 em curso no concelho

de Palmela totalizou, até ao dia 26 de

Julho, 76.472 vacinas administradas, no
Centro de Vacinação de Pinhal Novo.

De acordo com os dados disponibili-

zados pelo ACES - Agrupamento de
Centros de Saúde Arrábida, foram já
administradas 44.636 vacinas relativas

à 1.ª dose e 31.836 da 2.ª dose.
Das 44.636 vacinas relativas à 1.ª

dose, 3.438 correspondem à vacina

Janssen, que é de apenas uma toma, o
que significa que estes utentes já têm a
vacinação completa.

AUTÁRQUICAS 2021 

CDU fecha ciclo de apresentações 
em Palmela e Quinta do Anjo

OParque Venâncio Ribeiro da Costa, em
Palmela, foi o local escolhido pela CDU
para a apresentação das listas de candi-
datos à Freguesia de Palmela, Assem-

bleia Municipal e Câmara Municipal. 

Durante a sua apresentação como candidato à
Freguesia de Palmela, Adilo Costa, afirmou que
“tenho um compromisso com esta freguesia e com
as suas gentes”, assegurando que irá “trabalhar
para todos e com todos”. O candidato defendeu,

ainda, que “temos condições e queremos recuperar
a freguesia de Palmela”.

A celebrar 20 anos que foi eleita pela primeira
vez presidente da Câmara de Palmela, Ana Teresa
Vicente, agora candidata à Assembleia Municipal
defendeu que “esta equipa é merecedora de uma
enorme confiança e tem muita vontade de contribuir
para que Palmela seja uma vila ainda mais bonita”.

Por fim, Álvaro Amaro sublinhou que os candi-
datos da CDU “são pessoas de confiança que
amam o seu concelho e que se propõe continuar a
contribuir para um futuro de confiança”. “Temos
um valioso património resultante de 45 anos de tra-
balho”, acrescentou.

De referir que da lista dos 18 candidatos à Câmara
de Palmela, Fernanda Pésinho, ocupa agora o se-
gundo lugar, seguindo-se Luís Miguel Calha, Maria
João Camolas, Zuraima Prado e Mário Brinca.

António Mestre apresentado na SIM

As apresentações da CDU terminaram na pas-

sada sexta-feira no Largo da SIM, em Quinta do
Anjo, com António Mestre a apresentar o seu grupo
de trabalho.

Durante a apresentação o candidato referiu que
“iniciamos esta caminhada que será para os próxi-
mos quatro anos”, assumindo a responsabilidade de
“trabalhar todos os dias para a nossa freguesia” e re-
cordou que “apesar de não termos maioria absoluta
tivemos o nosso trabalho reconhecido pela oposição”.

COVID-19/PLANO DE VACINAÇÃO

Já foram administradas mais de 76.472 vacinas
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MARtA GiRão – Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

Eu Avisei
“Eu Avisei!” é o que muitos cientistas e

ativistas dirão quando o resto do
mundo perceber que já não há volta a
dar e que estamos condenados à

morte, não só à morte dos seres mais egoístas deste
planeta, nós, mas também de toda a biodiversidade
que não tem culpa nenhuma do que está a aconte-
cer.

Esta é uma forma muito bruta de pôr o problema
das Alterações Climáticas, mas é a única forma que
vejo de as explicar àqueles que não fazem nada para
tentar salvar o planeta enquanto ainda há tempo.
Estas pessoas podem estar em todo o lado, no café
ao virar da esquina, na casa ao lado da nossa, ou até
na mesma turma que nós. Mas sabendo que elas
existem em grande quantidade, o trabalho dos ati-
vistas e cientistas que já perceberam que as altera-
ções climáticas são muito graves é tentar avisá-las
e fazê-las mudar, e é isso que vou tentar fazer.

Muitas pessoas acham que isto é tudo uma farsa,
uma forma da Greta e da família ganharem dinheiro,
e isso deve-se às fake news (desinformação) e às

pessoas que acreditam nelas e as espalham, mas a
verdade é que tudo isto é real e está a acontecer. Já
existem estudos que procuram saber se as alterações
climáticas poderão ter influência ou não nas erup-
ções vulcânicas (https://weather.com/pt-PT/portu-
gal/noticias/news/2018-04-12-cientistas-avisam-que
-alteracoes-climaticas-podem-acordar-vulcoes). E já
sabemos que o que acontece em outros locais no
mundo pode ter influência aqui em Portugal. Como
aconteceu com a erupção do vulcão em Tonga que
teve consequências para Portugal com a subida das
águas nos Açores, Madeira e em Peniche
(https://www.dn.pt/sociedade/erupcao-do-vulcao-
de-tonga-alterou-nivel-do-mar-em-portugal-
14497369.html). Já se soube, também, que se
continuarmos assim, é provável que venham a apa-
recer tornados que afetarão, e muito, o litoral do
nosso país. Nós, aqui em Palmela, não vivemos pro-
priamente junto ao mar, mas também não estamos
muito longe… pois é… Mas, mesmo assim, ainda
vejo pessoas a deitarem lixo para o chão...

É estranho que quando pessoas da minha geração
pensam no seu futuro se deparem com a pergunta:
“Será que chegamos assim tão longe?”, mas é assim
que pensamos, pois desde muito novos que temos
sido avisados sobre as alterações climáticas. Mesmo
que consigamos viver até aos 90 e muitos anos, pro-
vavelmente vai ser uma vida cheia de “catástrofes
naturais” causadas pelas alterações climáticas, e os
nossos descendentes não vão conseguir ter o con-
forto com que todos gostamos de viver.

Se calhar as crianças mais novas do que eu, que
estão neste momento a ser ensinadas sobre as alte-
rações climáticas, perguntam-se porque é que nin-
guém está a fazer nada sobre isto. Elas têm todo o
direito de viver num mundo melhor do que nosso,

não só pela crueldade que nele existe, mas também
porque é um planeta que está a morrer lentamente. 

“Tudo isto é muito bonito! Uma adolescente de
14 anos a tentar dar-nos informações sobre o nosso
próprio planeta…”, pode ser assim que estão a pen-
sar… 

Antes, eu acreditava que as crianças não tinham
qualquer poder perante a opinião de um adulto, mas
a verdade é que têm. Eu irei ser ouvida. Já o fui an-
teriormente e espero continuar. A minha opinião tem
de ser ouvida, mesmo que por poucas pessoas, pois
é muito importante que toda a gente deste planeta
se aperceba do problema que temos em mãos e de
quão difícil vai ser para o resolver. 

Eu não sou perfeita, não faço tudo o que devia
para tentar salvar o planeta, eu tenho a minha liber-
dade controlada pelos meus pais, por isso nem tudo
o que eu quero fazer me é permitido. Mas os adultos
não têm ninguém a ditar-lhes regras, logo deveriam
ser os primeiros a mudar os seus hábitos diários em

prol de um bem maior, a vida de milhões de pessoas
que vão ficar cá quando o planeta piorar a nível ex-
tremo.

Isto é um pedido desesperado feito por uma pes-
soa desesperada que simplesmente quer continuar a
viver uma vida normal, sem se preocupar com o que
pode acontecer amanhã, com que outra invenção é
que os humanos poderão estragar ainda mais este
planeta. Por favor, sigam os cinco Rs: Reduzir, Reu-
tilizar, Reciclar, Recusar e Repensar. Se não parar-
mos o consumismo, nem os gases de efeito de
estufa, estamos feitos!

O meu nome é Marta Girão, vivo neste planeta
há 14 anos e até hoje ainda não sei tudo sobre ele,
nem nunca ninguém saberá… Mas uma coisa que
sei, com toda a certeza, é que se não mudarmos as
nossas ações, a minha geração e as gerações seguin-
tes não terão sequer a oportunidade de tentar conhe-
cer por completo o planeta. Só peço que me deixem
a mim e a outros milhões de pessoas tentarmos ter a
vida com que sonhamos, com todas as condições
que vocês têm e que nós também merecemos.

PUB. PUB.
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PROVÉRBIO
“Em março, chove cada dia um pedaço.”

SOLIDARIEDADE
Experienciamos agora o impensável, demasiado triste e de

extrema ignorância e falta de respeito pelos direitos huma-
nos… algo completamente inconcebível e inaceitável. 

“A Guerra e invasões nunca deveriam acontecer nas socie-
dades contemporâneas onde as pessoas usam palavras e não
armas para chegar a um acordo.” 

A Escola, a Educação e o Ensino mais do que nunca terão
que estar ao serviço da união entre os povos. Nas escolas vive-
se essa realidade e têm-se consciência do quanto é possível
viver em confraternidade, respeito e paz.  

As Escolas podem e devem ser um sítio, um lugar de segu-
rança, de união, de ajuda.  

Gostaria de expressar a minha total e incondicional solida-
riedade, em nome do Agrupamento de Escolas José Maria dos
Santos para com a nossa comunidade educativa ucraniana, alu-
nos, pais e restantes familiares e amigos e, consequentemente,
para com os seus conterrâneos, residentes na Ucrânia, vítimas
inocentes desta terrível e injusta guerra.  

Chega! Vamos construir a Paz e destruir esta maldita Guerra 
A poesia de Deus agora sangra 
Por falta de tolerância do ser humano. 
A música da morte faz silêncio 
Faz entender tudo sem nada dizer. 
Relatos de sofrimentos inimagináveis 
Descritos de forma profunda 
Tão profunda quanto ainda viver. 
Nesta série de crueldades... 
Correr e chorar... 
Nada mais há! 
Não, não há lugar para esconder... 
A dor... 
O medo 
Tanto desespero 
Tanto pavor 
Tanto sofrer … para quê??? 

A Diretora Maria Pena 

DIA INTERNACIONAL DA VIDA SELVAGEM - 3 DE MARÇO

Vamos conhecer melhor a girafa
Características físicas – A girafa tem como prin-

cipal característica o pescoço e pernas longos.
A sua língua é muito comprida, o que é muito im-
portante na captura de alimento. A sua pelagem
apresenta um padrão de manchas castanhas que fun-
cionam como impressão digital pois todos os pa-
drões são diferentes. 

Alimentação – A girafa é um animal herbívoro.
A sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. A
sua planta preferida é a acácia.

Reprodução – As fêmeas reproduzem-se  a cada
30 meses e a sua gestação é de cerca de 460 dias.

Onde vive – A girafa é nativa do continente afri-

cano. A União Internacional para  a Conservação da
Natureza refere que a girafa habita 18 países africa-
nos e foi reintroduzida em outros 3. 

Quantos anos pode viver – A girafa pode viver
cerca  de 15 a 20 anos.

Curiosidades - A girafa é o animal vivo mais alto
do mundo. 

- Não bebe água diariamente. 
- Uma girafa macho pode comer até 66Kg de ali-

mento por dia.
Enfim. Há mais curiosidades sobre a girafa. Pode

encontrá-las em enciclopédias.
Beatriz Pereira, nº5 – 5ºC

IlustraçãO DE:
rodrigo e tomás, 6ºa

Raquel Cavaco
Clube “Eu Participo” (EB Hermenegildo Capelo)

Como assim?
Olá! Hoje venho escrever sobre Madagás-

car, uma ilha no sul de África.
Muitos de nós devemos conhecê-la do filme

Madagáscar, pelo menos eu associo logo ao
filme!

Mas, há algum tempo, vi uma notícia na te-
levisão a dizer que Madagáscar está a sofrer
uma crise tão grande devido à seca que o re-
sultado é a fome e a falta de água potável. Com
estes e outros problemas acrescentados está a
sofrer devido às Alterações Climáticas. Podem
ver na notícia da RTP que “A ONU descreve
esta crise como provavelmente a primeira
FOME resultante do aquecimento global”
(https://www.rtp.pt/noticias/mundo/seca-e-
fome-em-madagasca r- impac to -das -
alteracoes-climaticas-nos-direitos-humanos_n
1358400). 

Quando vi isto fiquei pasmada. Como é que
isto já está a acontecer? 

Os que menos contribuem para as alterações
climáticas, porque emitem menos gases com
efeito de estufa, são os que mais sofrem com
elas! Os habitantes da ilha têm medo de lá
viver! Como é que há pessoas que têm medo
de viver no local onde vivem? Já pararam para
pensar? Se calhar muitos de nós achamos que
neste e outros países está tudo super bem e, no

entanto, há gente a sofrer tanto! A fome e a falta
de água são outro desespero destas pessoas! O
desespero é tão grande que vendem tudo para
terem dinheiro, por exemplo, paus! Paus!?! Um
material super comum e que todas as pessoas
podem apanhar e ter! Como é possível?

Em Madagáscar desde 1950, 40% da flo-
resta foi destruída! Rios inteiros ficaram secos,
desapareceram! A subnutrição e a fome são
grandes problemas para Madagáscar, e quem
acaba por sofrer são os mais novos! As crian-
ças e as mulheres! Vi uma mulher a dizer que
tinha gastado metade do dinheiro em água
(que muitas das vezes está contaminada) e
arroz para o bebé e que hoje os outros filhos
não comiam! Como assim? 

Não é só em Madagáscar… em muitos lo-

cais deste planeta e, até, neste país há pessoas
que têm de estar preocupadas se vão comer
hoje, amanhã ou não! Isto deixa-me realmente
triste…

Temos de mudar de vida, de hábitos! Temos
de acordar! Estamos com um desafio tão
grande que só juntos o conseguiremos resol-
ver!

Vamos juntos combater as alterações climá-
ticas e ajudar o planeta e ter consciência de que
isto é urgente! O que podemos fazer:

• Baixar imediatamente o uso de combustí-
veis fósseis 

• Aderir a energias renováveis 
• Reduzir o consumo diário (pensar bem se

precisamos de comprar tanta coisa! Quanto
mais comprarmos, mais se produz e mais ener-

gia gastamos. E muita da nossa energia das fá-
bricas vem de combustíveis fósseis!)

• Fazer escolhas alimentares que respeitem
os recursos do planeta. (Quanto mais bolachas
e outras coisas que têm óleo de palma comer-
mos, mais florestas estamos a destruir!)

Temos que conseguir a neutralidade carbó-
nica! Cada coisa simples que fizermos, conta
MUITO! Anda a pé, de transportes públicos,
de bicicleta, partilha boleias…, mas utiliza o
carro só quando for mesmo necessário!

Com esta deixa me despeço e desculpem se
foi muita coisa assim de repente e muito de-
sespero, mas esta é a realidade e por isso temos
de agir!

Obrigada e vivam, mas não se esqueçam do
Planeta! 

DOAÇÃO DE BENS 
PARA CIVIS E MILITARES
UCRANIANOS

A toda a 
comunidade 
educativa
Chegou até nós o apelo de uma médica

ucraniana, a trabalhar no Centro de
Saúde do Faralhão (Setúbal), que pretende
reunir um conjunto de bens essenciais que
serão levados para apoio a civis e militares
na Ucrânia.

A todos os que quiserem participar nesta
ação de solidariedade, pedimos que entre-
guem na escola José Maria dos Santos os se-
guintes artigos:

- Mantas/cobertores em estado razoável
- Pastas de dentes e escovas de dentes
- Champô e sabão/sabonete
- Toalhitas, papel higiénico e fraldas
- Ligaduras e medicamentos comuns

(Brufen, Paracetamol, Imodium, Ben-u-ron,
Primperan…) 

- Conservas e Sopas pré-feitas;
- Água, açúcar, sal, macarrão, arroz, bar-

ritas, bolachas
- Fósforos
- Roupa quente: calças, blusas, roupa tér-

mica (tamanhos diferentes)
BEM-HAJA PELA VOSSA COLABO-

RAÇÃO!

Estudo sobre provérbios 
a partir da obra ‘A girafa 
que comia estrelas’ de 
José Eduardo Agualusa

Depois de estudarmos a obra “A
girafa que comia estrelas”, pergun-
támos às nossas famílias se conhe-
ciam outros provérbios.

Aqui vai uma pequena lista:
“Quem canta seus males espanta”.
“Um olho no peixe, outro no gato.”
“Em boca fechada não entra

mosca”.

“A boa mãe faz a boa filha”.
“A amizade não tem preço”.
“O preguiçoso trabalha do-

brado”.
“Quem diz o que quer, ouve o que

não quer”. 
“Antes de entrar pensa na saída”.

Turma 2º F 
EB nº1- Alberto Valente
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OPINIÃO
POR HéLdER ALVES
Vogal eleito pelo PSD para a Assembleia 
de Freguesia de Pinhal Novo 
www.acimadetudopinhalnovo.pt

Pinhal Novo, temos um problema.
De facto, não temos um, temos vários.

Na gestão autárquica existem sempre
problemas por resolver, sejam de curto,
médio ou longo prazo. Hoje, nestas curtas
linhas, trago um problema que é ou se tor-
nou estrutural. A pressão da água. Este é um
problema que se sente, e de que maneira, no
quotidiano da população. Na reunião da Câ-
mara Municipal, em 16 de Fevereiro, a ques-
tão foi abordada e obteve respostas.

Deixo algumas notas que julgo serem per-
tinentes sobre o que respondeu o Presidente
da Câmara: “(...) não é verdade que tenha
havido uma redução de pressão por causa
das condutas serem antigas (...)” e que é
falso que tenha existido uma redução da
“(...) pressão para não estourar condutas
(...)”. O que existiu, foram “(...) reduções de
pressão por via ou de rupturas, manobras

na rede ou intervenções de reparação do
furo da Fonte da Vaca como voltou a ocor-
rer no início de Janeiro”,  “ou problemas na
rede predial”, complementou a Vereadora
Fernanda Pésinho. Neste caso, posso dar o
meu próprio exemplo: a coluna de água do
prédio é nova; canalização no interior da
minha casa (1º andar) também; não existe
pressão e não é desde Janeiro. Portanto no
meu caso, a questão da rede predial não se
coloca e não é só na “minha casa”, tenho co-
nhecimentos de outros casos. Sim, é na zona
dos Mochos, identificada como estando
mais elevada relativamente ao “(...) depósito
elevado da Cascalheira (...)”. De acordo
com o Presidente “(...) são três zonas no Pi-
nhal Novo, cuja cota está um bocadinho
mais elevada(...)”. Sabemos, resolva-se. 

Obtenho muitas vezes a resposta: “já não

tenho esse problema para a água quente,
comprei um termoacumulador”. Será que
quem não tem pressão hídrica é obrigado/a
a comprar um termoacumulador para ter
água quente em casa? Existe ou está previsto
algum programa municipal de apoio (já
agora a 100%) à aquisição de termoacumu-
ladores? O que fez, ou o que está a fazer, a
Junta de Freguesia no sentido de pressionar
e trabalhar em conjunto com a Câmara Mu-
nicipal no sentido resolver este problema an-
tigo.

O que está previsto fazer? “(...) ligação
dos três furos da Fonte da Vaca, que já tem
a ligação a Val’Flores por baixo da linha,
ao depósito elevado da Fonte da Vaca, para
quê? quando houver uma avaria neste
grupo, nesta bomba do furo da Fonte da
Vaca, nós temos água de outros furos (...)

portanto é um sistema redundante (...)”, e
ainda “está previsto também fazer uma outra
ligação em anel, sob a linha do caminho de
ferro, que é outra obra também estruturante
(...) e nas intervenções que vamos fazer na
zona comercial norte (...)” a substituição de
condutas. Existem “(...) cerca de quatrocen-
tos mil euros [em orçamento] para investir,
na renovação das redes, e em particular no
Pinhal Novo (...) há este compromisso.”

Então, a quem podemos atribuir respon-
sabilidade política sobre um problema que
recai numa necessidade básica? À força po-
lítica que nos governa desde 1976. Não há
volta a dar, nem barriga para empurrar. Fi-
caremos atentos.

.
(Este texto é escrito ao abrigo
do antigo acordo ortográfico)

Milene, Maria, Lara, Telma, Inês R., Inês A., Constança e Inês S., Bia, Filipa, Matilde, Rita A., José, Nicolau, Duarte,
Leonor, João, Rita R., Miguel, Luis F. e Quévin
Turma 9º A (EB Hermenegildo Capelo)

Conselhos de ‘Miúdos para Graúdos’
Nós somos a turma do 9º A da EB

Hermenegildo Capelo e aceitá-
mos o desafio de construir uma
lista de conselhos dirigida às

pessoas adultas que existem na nossa vida
(familiares, docentes, não docentes, autar-
cas, …) explicitando o que estas devem
fazer e ter em consideração nas suas deci-
sões e que afetam a vida de todas as crianças
e jovens.

Os adultos deviam prestar atenção às mu-
danças de comportamento das crianças; às
amizades das crianças e à forma como falam
as crianças quando estão “stressadas” ou
chateadas.

Os adultos não deviam comparar as crian-
ças umas com as outras e pôr muita pressão
nas crianças (devem ser exigentes mas não
por pressão).

Nós achamos que os adultos deviam ter
mentes mais “abertas”, porque hoje em dia
várias crianças sofrem de várias doenças
mentais e/ou distúrbios muito graves. As
crianças deveriam ter um psicólogo ou outro
tipo de acompanhamento e a maior parte das
crianças que sofre com isso, não se conse-
gue expressar.

Nós achamos que os pais devem colocar
os filhos à vontade para estes conseguirem
abordar alguns assuntos com eles e não aca-
barem a sofrer em silêncio e sozinhos. 

Os professores não devem sobrecarregar
demais os alunos, enviando trabalhos em ex-

cesso, e devem lembrar-se que precisamos
de tempo para fazer atividades que gosta-
mos.

Os adultos devem ouvir as crianças; res-
peitar as suas opiniões / escolhas; tentar per-
ceber o seu ponto de vista; e, não partir para
agressividade e conversarem calmamente.

Os pais devem dar mais liberdade aos seus

filhos; ensinar os filhos a não poluírem por-
que disso depende o seu futuro; dar mais pri-
vacidade aos filhos quando eles pedem; dar
mais atenção; dar recompensas às crianças
quando elas fazem uma boa ação; e, não
serem rígidos com as notas.

Os pais deviam ter mais consideração na
opinião das crianças quanto à escolha de

roupa; à escolha do comer; à escolha do pra-
ticar o desporto que queremos. 

Os adultos devem ter em consideração
que as crianças também têm o seu direito de
escolha. 

QUEREMOS QUE A NOSSA VOZ
FALE MAIS ALTO !!!!
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Júlio, Sofia, Alice, Aline, Lourenço S., Daniel, Diana, João T., Lourenço L., António, Joaquim, Gabriel, Filipa,
Maria Rita, Miguel Áurea, Vasco, Maria, Orlando, Laura, Luna, João C., Eduardo, Filipa
JI Olhos de Água

Se eu mandasse…
Estivemos a ver o mundo! E uma caixa com

os direitos: Tinha um coração, direito ao
Amor. Tinha árvores, direito a proteger a Natu-
reza. Tinha o direito à Saúde. E o direito a brincar
e aprender. Os direitos estavam na caixa mágica.
Estivemos a conversar sobre os direitos. De bici-
cleta demos a volta ao Mundo. A Cristina falou
dos direitos e falou dos meninos. A Susana tinha
uma caixinha de som quando aparecia um direito.
Vimos meninos que moravam no Mundo todo.
Os filhos não podem usar pistolas… viviam num
país onde havia guerra. Gostei de ver o mapa do
mundo e os meninos lutaram pelos seus direitos!

(Os adultos dão muitos conselhos às crianças.
Mas será que as crianças também podem e que-
rem dar conselhos aos adultos?)

SE EU MANDASSE…

Dizia aos crescidos para fazerem teatros.
(Júlio) 

Dizia aos crescidos para não haver guerras.
(Sofia) 

Dizia aos crescidos para brincarmos muito.
(Alice) 

Dizia aos crescidos para dar presentes a toda a
gente. (Aline) 

Dizia aos crescidos para não matarem os ani-
mais. (Lourenço S.) 

Dizia aos crescidos que as crianças têm o di-
reito de falar. (Daniel) 

Dizia aos adultos para não deitarem lixo para
o chão. (Diana) 

Dizia aos adultos para darem comida e bola-
chas a toda a gente. (João T.) 

Dizia aos adultos para só andarmos de bicicleta
para não fazer mal ao planeta. (Lourenço L.)

Dizia aos adultos e crianças para pararem de

deitar lixo para a água porque vai matar os ani-
mais. (António) 

Fazia muitos teatros e concertos para as crian-
ças verem. (Joaquim)

Fazia muitas surpresas no Natal. Pedia brin-
quedos para todos. (Gabriel)

Queria ser uma rainha para mandar nos outros.
(Filipa)

Queria que víssemos muitos filmes. (Maria Rita)
Dava vacinas a toda a gente. (Miguel) 
Pedia para brincarmos todos e não havia pis-

tolas. (Áurea) 
Dizia para andarmos todos de bicicleta.

(Vasco) 
Dizia feliz Natal a todas as pessoas do Mundo.

(Maria) 

Toda a gente tinha presentes no Natal. (Or-
lando) 

Distribuía bolachas a todas as pessoas.
(Eduardo)

Distribuía miminhos e amor para todos. (Luna) 
Distribuía muitos brinquedos, bolachinhas de

chocolate e muitas meias quentinhas para toda a
gente. (João C)

AJUDE-NOS A AJUDAR!
OAgrupamento de Escolas José 3Maria

dos Santos, em parceria com o Colégio
Crescer no Campo e a Academia de Rugby de
Setúbal uniram-se numa iniciativa solidária de
apoio humanitário e integração de refugiados
ucranianos no nosso país.

De Portugal partirá uma comitiva de apoio,
próxima 4ª feira, dia 23 de março de 2022, que
levará para a Polónia, em Przemysl/Medyka,
todos os contributos alimentares, médicos e
bens de primeira necessidade que fazem parte
de uma gigantesca onda de solidariedade que
tem sido perpetuada por toda a comunidade
educativa, quer do agrupamento, quer do co-
légio e mesmo da iniciativa da comunidade
civil, que também tem acontecido junto deste
clube desportivo. 

Da Polónia chegarão cerca de cinquenta
pessoas, famílias que fogem do desalento e do
desespero, a quem se espera devolver alguma
esperança e um novo recomeço.

Para ajudar a concretizar esta iniciativa hu-

manitária foi criada uma conta solidária, em
nome do clube de Rugby de Setúbal, com o
NIB 0033-0000-45435148716-05.

Apelamos ainda a que as famílias dos alu-
nos ucranianos que necessitem de apoio e
transporte para familiares da fronteira da Po-
lónia para o nosso país, contactem os serviços
administrativos do Agrupamento.

A todas as famílias da nossa comunidade
educativa apelamos que, caso o pretendem, se
manifestem como famílias de acolhimento
temporário. Igualmente deverão transmitir
essa vontade junto dos serviços administrati-
vos do Agrupamento.

Porque hoje mais que nunca a humanidade
precisa de se tornar mais humana, ajude-nos a
ajudar quem mais precisa.

Faça um donativo. Contribua para esta causa.
Vamos ensinar sendo o melhor exemplo de

nós próprios em empatia, resiliência e solida-
riedade.

Obrigada!

voltar ao indíce
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Turma do 6º G (trabalho conjunto
orientado pela jovem Amália Galrito) |
EB Hermenegildo Capelo

Conselhos de miúdos
para graúdos

Aceitámos o desafio de construir uma lista
de conselhos aos adultos que existem na nossa
vida e que habitualmente nos dão conselhos.
Gostávamos mesmo que nos escutassem e fi-
zessem algumas mudanças nas suas e nas nos-
sas vidas. Aceitam também o nosso desafio?

• Reduzam o consumo de plástico! O planeta
é de todos!

• Cuida do planeta como se fosse um irmão!
• A cor da pele, a etnia e a cultura não deve-

riam ser um entrave para o nosso crescimento
pessoal.

• Utiliza mais transportes públicos em vez do
transporte próprio. Assim, vamos ajudar o
nosso planeta!

• Se tu estás a caminhar no sentido certo e
estás disposto a continuar a caminhar, eventual-
mente, tu vais progredir.

• Oiçam mais as crianças e não as interrom-
pam!

• Cada um de nós deve exercer a sua respon-
sabilidade pessoal e social!

• As mulheres têm os mesmos direitos que os
homens.

• Não poluam os espaços que são de todos!
• Organizem melhor o vosso tempo e brin-

quem mais com as crianças.
• Não fumes…por ti e pelo mundo!
• Trata-me como gostavas de ser tratado!
• Fumar pode matar-te a ti e ao ambiente! 

PUB.
FÉRIAS DESPORTIVAS 

Páscoa 2022, decorrem 
entre 11 e 14 de Abril
Oprograma “Férias Desportivas – Páscoa

2022”, está de volta.
Entre 11 e 14 de abril, das 9h00 e as 17h30, as

crianças e jovens com idades compreendidas entre
os 6 e os 14 anos de idade podem voltar a praticar
diversas atividades integradas no programa “Fé-
rias Desportivas – Páscoa 2022”.

Fazem parte do programa atividades desporti-
vas como: Andebol, Badminton, Basquetebol, Ca-
minhada, Dança, Futebol/Futsal, Jogos, Jogos
Tradicionais, Natação, Ténis de Mesa e Voleibol.

As atividades decorrerão nas instalações da Pis-
cina Municipal de Pinhal Novo, espaços públicos
e Escola Secundária de Pinhal Novo.

voltar ao indíce
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A 28 DE MARÇO

Palmela na Direção da Associação Portuguesa 
dos Municípios com Centro Histórico
Omunicípio de

Palmela foi
eleito 2.º Vi -
ce-Presidente

da Direção da Associação
Portuguesa dos Municí-
pios com Centro Histó-
rico (APMCH), no ato
eleitoral realizado a 28 de
Março, Dia Nacional dos
Centros Históricos. A au-
tarquia será representada
pela vereadora Fernanda
Pésinho, responsável pelo
pelouro do Centro Histó-
rico de Palmela.

A Presidência da Di-
reção é assumida pelo
município de Lagos,
enquanto a Assembleia

Geral é liderada por La-
mego e o Conselho Fiscal
por Santarém.

Fundada em 1988, a
APMCH promove ações
para a defesa, reabilita-
ção e revitalização dos
centros históricos nacio-
nais e sublinha a “neces-
sidade de garantir a pro -
teção prioritária destas
áreas, considerando o
seu valor patrimonial e
interesse público, bem
como a importância de
manter estes núcleos mais
antigos vivos, com habi-
tantes, atividade econó-
mica e novas dinâmicas
socioculturais”.

rodrigo, Leonor, José Edgar, matilde, Fábio, Bernardo, Bianca, Bianca, marta, Yara, Bruna,
David, gabriel e rodrigo - EB Palhota

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia
Tudo começou com a Rússia a atacar a Ucrânia e

milhares de crianças a passar fome. Alguns pais
não dão atenção às crianças e só querem lutar. Há crian-
ças que perderam: casas, alimentos, pais e mães. Mi-
lhares de pessoas e animais já morreram. A Rússia quer
um pedacinho da Ucrânia, mas a Ucrânia não quer e
por isso começou a guerra. E a Rússia quase matou o
presidente da Ucrânia. Não sabemos quando a guerra
vai acabar, espero que seja rápido. (rodrigo rosendo)

Não quero a guerra porque mata muita gente. As pes-
soas passam fome e sofrem. Muitas ficam sem os pais,
os filhos, outras pessoas da família e amigos. Esta
guerra acontece porque a Rússia quer algumas partes
da Ucrânia. Para mim, têm que respeitar o país da Ucrâ-
nia. É triste ver na televisão as mães a fugirem com os
filhos e os pais a ficarem em perigo. Nesta guerra não
estão a respeitar os direitos dos ucranianos. Espero que
esta guerra acabe rápido entre a Rússia e a Ucrânia.
(Leonor rosendo)

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a tirar a li-
berdade às crianças e aos adultos, por exemplo, ir à es-
cola, comer, brincar e até ter amor e carinho e aos
adultos está a tirar emprego, tempo com os filhos e tam-
bém dinheiro, a tirar casa aos pobres e a todas as pes-
soas. Espero que pare a guerra. Quero que a Ucrânia e
a Rússia sejam amigas outra vez e que tenham paz entre
os dois países. (José Edgar)

A guerra que está a acontecer entre a Rússia e a
Ucrânia, não deve estar acontecer porque as pessoas
estão a morrer e também não estão a cumprir com os
direitos das crianças. Na Ucrânia estão a passar fome e
as mães estão a chorar por causa de tudo isto e dos ma-
ridos que estão na guerra. As crianças também não
estão a aprender por causa da guerra. Esta guerra, eu
não sei como vai acabar nem quando! Mas o que eu
posso fazer é desejar as melhoras e fazer-lhes desenhos.
E eu fiz um para a Ucrânia, escrito com as palavras
amor, paz, união, força e coragem. E na minha escola
fiz outro com as mesmas palavras e com pombinhas da
paz brancas e azuis com amarelo. E por fim uma ban-
deira, a da Ucrânia com as pombinhas brancas e as pa-
lavras na janela da nossa sala. E na outra sala uma
bandeira da Ucrânia e pombinhas azuis e amarelas. E
na minha casa também fiz as duas bandeiras com um
coração e escrevi os nomes em cima delas. Bem… de-
sejo as melhoras. (matilde Calisto Cardoso)

Ninguém está a gostar desta guerra. Andam pessoas

a morrer. Todos nós somos prejudicados, até os que não
querem a guerra, especialmente a Ucrânia e a Rússia.
Os direitos das crianças estão a ser desrespeitados por
causa da guerra. Quem provocou a guerra foi o Putin,
queria o pedacinho de mar que a Ucrânia tinha e a
Ucrânia não lhe queria dar. Então, o Putin começou a
mandar bombas e mais bombas. A guerra anda a trazer
pobreza para os países da Europa e da Ásia. A guerra
pode prejudicar muito os países perto da Rússia e da
Ucrânia. (Fábio Ferreira)

A guerra é uma coisa muito ruim e chata. Quando há
guerra não se cumpre muitos direitos. Como o direito de
ter comida, casa, liberdade, família, roupas e sapatos. Há
o direito de viver no seu próprio país onde nasceram. As
situações mais complicadas são com os jovens e adoles-
centes, alguns deles são obrigados a ir à guerra, a morre-
rem. Outra situação complicada são nos supermercados
porque a Rússia traz óleo, azeite, gasóleo, etc. Por causa
da guerra todos esses produtos estão a ficar muito caros.
Parem com esta guerra! (Bernardo Dantas)

A guerra da Rússia e da Ucrânia não tem sentido.
Por que será que a Rússia quer ser maior se ela já é o
maior país do mundo, até já deu a independência à
Ucrânia. Não é só os milhares de pessoas que saem da
Ucrânia e que morrem, também não estão a respeitar

os direitos das crianças.. ir à escola, ter comida, ser
feliz, ter higiene e direito a ter um lar… Também nos
prejudica porque os cereais e o óleo não chegam cá.
Primeiro, começam a guerra e depois impedem-nos de
fazer panados, pão e bolos. Espero que esta guerra ter-
mine para pararem de morrer pessoas. Espero que o
Putin não seja mais egoista do que está a ser. Desejo
que ele pare com esta guerra estúpida e sem sentido.
(Bianca Teófilo glórias)

A guerra da Rússia e da Ucrânia está a proibir as
crianças de terem os seus direitos como por ex: alimen-
tação, felicidade, família e também estão a prejudicar
o planeta. As pessoas sentem cada vez mais tristeza e
nós não queremos que a guerra continue porque eu
estou com medo de morrer porque sou nova e adoro a
minha família e a minha professora. Assim espero que
a guerra acabe depressa. (Bianca gaspar oliveira)

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é má, na minha
opinião! Porque os direitos das crianças estão a ser des-
respeitados. Tenho 7 direitos de exemplo: O direito da
habitação, da alimentação, da higiene, da educação, de
brincar, da segurança, de ter uma família. Há muitas
crianças que acabam por morrer por causa da guerra.
Ao perderem a casa, perdem o dinheiro e ficam com
fome pois não têm dinheiro para comprar a comida.

Ficam sem família porque os homens (pais) vão à
guerra e acabam por morrer. Eu não julgo, dou amor ao
próximo. A guerra é horrível e eu espero que acabe.
(marta raposeiro maia)

Esta guerra está a afetar todo o nosso mundo. Como
a Ucrânia tem muitas crianças que não comem não
brincam não têm liberdade, um lar nem higiene, isto
não são os direitos das crianças. Mas em Portugal au-
menta os preços da gasolina e dos alimentos. A Rússia
e a Ucrânia devem fazer as pazes porque mais ninguém
aguenta esta guerra! (Yara montebello)

No dia 24 de fevereiro começou a guerra entre a
Rússia e a Ucrânia. A guerra aconteceu porque na Ucrâ-
nia tem uma parte que tem mar e através dessa parte a
Ucrânia dá a países coisas, mas Putin quer essa parte e
assim começou a guerra. Isso não prejudica só a Ucrâ-
nia, mas sim a nós e ao planeta. Porque a nós aumenta
o preço e ao planeta porque as bombas têm dióxido de
carbono e isso faz mal à atmosfera. Os direitos andam
a ser desrespeitados porque as pessoas andam sem co-
mida, sem casa… por isso é que os outros países e o
nosso andam a ajudar essas pessoas. Na minha opinião
eles podiam fazer por votações ou algo assim, porque
fazer uma guerra só piora as coisas. (Bruna rei)

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a ser um
caos porque essa guerra não acaba. Milhares de pessoas
a morrer, as crianças a fugir e os adultos a morrer. Os
direitos das crianças não estão a ser cumpridos porque
há crianças a passar fome, sem casa, sem água e sem
escolas. Parem com essa guerra! Não às bombas, mas
sim a coisas da paz! (David)

Eu tenho muito medo da Ucrânia morrer toda de
uma bomba nuclear porque é a cidade que não fez nada.
Mas a Rússia é muito esperta porque sabe que a Ucrâ-
nia era um país rico e querem-no para ganhar dinheiro.
Mas Portugal está ajudar a Ucrânia a dar comida. E as
crianças estão sem o direito das crianças: comida,
roupa, não podem sair de casa, não podem ir à escola e
estão a sentir fome. (gabriel)

Ucrânia e a Rússia parem com esta guerra, estão a
matar muita gente: idosos, adultos e crianças. Mas se
fizerem as pazes seria muito bom para as pessoas que
estão ainda vivas e por causa desta guerra há pessoas
com fome e doentes por causa de não haver medica-
mentos e não haver comida. As crianças têm direitos: a
brincar, a sorrir, estudar e dar opinião. Mas neste mo-
mento as crianças não têm esses direitos. (rodrigo)
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NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Reunião pública do Executivo 
decorrer esta terça-feira
ACâmara Municipal

de Palmela reúne
em sessão pública,
esta terça-feira, dia

19 de abril, às 9h30, na Biblio-
teca Municipal de Palmela.

Da ordem de trabalhos cons-
tam as propostas de Aceitação
de doação – Ratificação; Acei-
tação de doação; Atribuição de
apoio financeiro às Associa-
ções de Moradores, no âmbito
do Regulamento Municipal de
Apoio ao Associativismo e
Prestação de Contas 2021. Os
eleitos vão, ainda, discutir as
propostas de Desafetação do
domínio privado municipal e
afetação ao domínio público
municipal de parcela de ter-
reno no loteamento L-11/99;
Atribuição de apoios financei-
ros ao movimento associativo

cultural, desportivo e juve-
nil no âmbito do Regula-
mento Municipal de Apoio
ao Associativismo - Socie-
dade Filarmónica Humani-
tária; Transferência finan -
ceira para os agrupamentos
de escolas e escolas não
agrupadas no âmbito da de-
legação de competências na
área da educação e Atribui-
ção de apoios financeiros
ao movimento associativo
cultural, desportivo e juve-
nil no âmbito do Regula-
mento Municipal de Apoio
ao Associativismo.

De recordar que a reunião
contará com a habitual
transmissão em direto, fi-
cando depois disponível no
canal Youtube Palmela Mu-
nicípio.

Turma do 5º G | EB Hermenegildo Capelo

Conselhos de miúdos para graúdos
Esta é uma lista de conselhos para todo o

mundo. Para que este planeta seja me-
lhor. Não estão aqui todos porque alguns de
nós pensaram a mesma coisa, mas por outras
palavras, e não quisemos repetir. Temos
vontade de dizer mais. Com mais tempo
para pensar podíamos ter até uma lista de
100 conselhos!

-Não fumem!
-Não poluam!
-Aprendam a educar as crianças
-Deixem as crianças serem livres.
-Não interrompam as crianças
- Ajudem as crianças 
- Deem mais atenção às crianças
- Tomem mais atenção aos animais
- Não bebam álcool
- Deixem as crianças serem como são
- Não desperdicem
- Não façam coisas más

CABOUQUEIRO

Recrutamento a decorrer até 10 Maio
ACâmara Municipal de Palmela

abriu concurso para preenchi-
mento de dois postos de trabalho cor-
respondentes à carreira/categoria de
assistente operacional (área funcional
de cabouqueiro).

Realizar ações de conservação e ma-
nutenção dos sistemas de abasteci-

mento de águas e de drenagem de águas
residuais; executar tarefas de apoio na
montagem de estruturas, abrindo ca-
boucos e removendo resíduos; apoiar e
colaborar na execução de infraestrutu-
ras realizadas por outras áreas operacio-
nais da autarquia, nomeadamente,
canalizadores e pedreiros ou preparar

betões para execução de elementos es-
truturais, são algumas das funções atri-
buídas a este posto de trabalho.

As candidaturas decorrem até 10 de
Maio. Os interessados poderão consul-
tar os requisitos de admissão e aceder
ao formulário de candidatura em
www.cm-palmela.pt. 

19 abril 2022

voltar ao indíce



82

3 maio 2022

IInnffoorrmmaaççããoo  GGeerraall4 3 de MAIO de 2022

A 4 DE MAIO

Executivo municipal reúne 
na Biblioteca de Palmela
ACâmara Municipal de Pal -

mela reúne, esta quarta-
feira, em sessão pública,
na Biblioteca Municipal

de Palmela.
Da ordem de trabalhos fazem parte

as propostas de Desafetação do domí-
nio privado municipal e afetação ao
domínio público municipal de parcela
de terreno no loteamento L-11/99 –
Ratificação de retificação; Elimina-
ção de documentação de Arquivo da
Câmara Municipal de Palmela; De-
signação do Encarregado de Proteção
de Dados do Município de Palmela;
Designação de Responsável pelo
Acesso à Informação do Município
de Palmela e Atribuição de apoio fi-
nanceiro no âmbito dos protocolos de
colaboração celebrados com a Asso-
ciação de Pais e Encarregados de
Educação da EB1/JI de Aires, Asso-
ciação de Pais da EB Joaquim José de
Carvalho e a Associação de Pais da
EB1/JI da EB Zeca Afonso – 2º pe-
ríodo do ano letivo 2021/2022.

O executivo municipal vai ainda
discutir as propostas de Cedência de

parte de prédio municipal situado na
Quinta do Padre Nabeto à Santa Casa
da Misericórdia de Palmela; Atribui-
ção de apoios financeiros à realização
de obras ao movimento associativo
cultural no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associati-
vismo – Retificação; Cedência a en-
tidade de partes de prédio municipal

situado na Quinta do Padre Nabeto –
Contrato de comodato;

Atribuição de apoio financeiro e
cedência temporária de domínio pú-
blico à Associação de Festas de São
Gonçalo; Contrato Programa de De-
senvolvimento Desportivo entre o
Município de Palmela e o Clube Des-
portivo Pinhalnovense no âmbito da

realização de obras de remodelação
das instalações da Coopinhal e Preço
de bilhete para o espetáculo musical
“UM Místico Orfeão Sónico de Um
Corpo Estranho e Satúrnia”.

Recorde-se que a reunião contará
com a habitual transmissão em direto,
ficando depois disponível no canal
Youtube Palmela Município.

As crianças da EB Batudes 
Desenho: Dinis

Conselhos de miúdos para graúdos
Não poluam o ambiente! Não roubem! Não

roubem os bebés! Não digam palavrões à
frente das crianças! Não podem divertir-se
quando as crianças estão a estudar! Não gozem
com as crianças! Não gritem com as crianças!
Não podem abandonar as crianças! Não abando-
nem os animais! Não deitem lixo no chão e nas
ruas e na água porque assim os peixes morrem!
Não digam palavrões! Não matem as pessoas e
os animais! Não queimem as florestas! Não cor-
tem árvores, assim as pessoas e os animais mor-
rem sem respirar! Não fumem porque as pessoas
morrem! (Pierre)

Não fumem! Não roubem! Não impeçam os
meninos de ir à escola! Não gozem! Não gritem!
Não matem! Não deem armas às crianças! Não
abandonem os animais! Não atirem lixo para o
mar nem no chão! Não digam palavrões! Não
matem! Não queimem florestas! Não cortem as
árvores! Não poluam o ambiente! (David)

Parem de comparar as crianças nas caraterísti-
cas, nas notas da escola! Parem de maltratar os
animais e o meio ambiente! Ajudem os pobres!
As mulheres têm os mesmos direitos que os ho-
mens! Parem de cortar árvores para fazer papel!
Não maltratem as crianças! Não matem os ani-
mais! Não poluam o ambiente! Não interrompam
as crianças! (Beatriz)

Não abandonem os animais porque se não os
animais vão ter uma vida triste até morrer e para
mim é muito triste. Por favor! Vá lá! Os animais
são nossos amigos quando nós precisamos deles.

Estão sempre lá para os ajudar e não merecem
isso. Ajudem-nos! (Maria)

Não poluam! Não digam asneiras à frente das
crianças! Não arranquem as flores! (Irina)

Não queimem as árvores. Não poluam. Não
digam palavrões. Não matem os animais bebés!
(André)

Não deitem o lixo no chão! Deem roupa aos

pobres! (João Dias)
Não matem os animais! (Artur)
Não abandonem os animais, por favor! (Ga-

briel M.)
Não matem as crianças! Não poluam o mundo!

Não abandonem os animais! Não roubem nada!
Não fumem! Não bebam álcool! (Gabriel)

Não façam incêndios, por favor! Não fumem

porque vão acabar por morrer! Não deitem lixo
para o chão e o mar. (Mafalda)

Não batam nas crianças! (Dinis)
Não deitem lixo no mar! Não digam palavrões!

(Leonor)
Sejam amigos do meio ambiente. Deitem o

lixo no caixote do lixo. Reciclar! (Carlota)
Por favor! Fumem menos que isso mata! Não

estraguem o ambiente! Não estraguem os presen-
tes das crianças! Os adultos têm de respeitar os
diretos das crianças! (Marta, Júlia e Nicole)

Não abandonem as crianças! Não fumem! Não
cortem árvores! Não poluam o ambiente! Não
queimem a natureza! Não deitem lixo para o mar!
Não abandonem cães! Comprem mais carros elé-
tricos! (Bernardo, Leonor, Martim)

Deem amor para todas as crianças! Não deitem
lixo para o chão! Não se pode fumar! Deem aten-
ção aos animais! Deem atenção às crianças! (Ân-
gelo)

Não deitem lixo para o chão! Não subam ár-
vores! Não subam para os telhados! Não cortem
as árvores! Não abandonem os animais! (Rafael,
Gonçalo, Diana)

Não maltratem os cães! Não fumem e não dei-
tem sementes para o lixo! Não abandonem as
crianças. Elas precisam de casa! Respeitem as
crianças. Deixem as crianças falarem! Não nos
levem tarde para a escola! (Anne, Martim, Alice)

Não fumem, porque pode matar! Não abando-
nem animais! Não deitem lixo no chão! (Eva,
Maria e Rozel)

A 7 DE MAIO

Workshop
‘Aprender 
a Contar 
Histórias’ 
No âmbito da iniciativa “Contos na

Bagagem”, de animação e media-
ção de leitura, desenvolvida em inter-
câmbio com outras bibliotecas do
distrito de Setúbal, a Biblioteca Muni-
cipal de Palmela recebe, dia 7 de Maio,
entre as 15h00 e as 17h00, o Workshop
“Aprender a Contar Histórias”.

Esta atividade, que pretende sensibi-
lizar pais e educadores para a importân-
cia da leitura no desenvolvimento
psíquico e social da criança, será dina-
mizada por Susana Filipe (Biblioteca
Municipal do Seixal). No workshop,
serão transmitidas técnicas para contar
histórias, bem como informação sobre
os diversos formatos de livros existen-
tes no mercado e a sua adequação às di-
ferentes faixas etárias.
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As crianças da EB Palhota (sala do 3º e 4º ano)
Desenho: Yara Fortes Montebello

Conselhos de miúdos para graúdos
Não fumem! Oiçam mais as crianças! Não

mandem nas crianças! Não batam nas crianças e
também não matá-las! Acreditem nas crianças!
Não poluam o mundo! (Yara)

Parem de reclamar da comida das crianças!
Não deitem lixo para o chão! Deixem as crianças
chapinhar nas poças de água! Nunca ignorem as
crianças! Deixem as crianças cheirar o ar puro
mesmo quando está a chover! Não fiquem cha-
teados quando fazemos algo de mal porque
quando os adultos fazem nós não dizemos nada!
Andem de carro só quando for necessário! Se nós
vamos dormir, vocês também vão! Não nos proí-
bam de fazer nada! (Bianca G.)

Parem de fumar! Deixem de andar de carro!
Parem de estar muito tempo com o telefone à
frente da cara! Deixem de proibir as crianças de
quererem ser felizes! (Edgar)

Deixem de fumar porque faz mal aos pulmões!
Deixem de beber álcool porque faz muito mal ao
fígado! Deixem de andar de mota muito rápido
se não caem e vão para o hospital feridos! Dei-
xem de poluir o país senão não temos vida! Dei-
xem de ralhar comigo porque às vezes exageram!
Deixem de conduzir bêbados porque podem ter
um acidente! (Diogo M.)

Parem de fumar! Não poluam! Deixem as
crianças por vezes ter opiniões! Andem mais de
bicicleta! (Bruna)

Não fumes, mãe! Pai, não deites lixo! Tio, não

de andes de carro! Primo, não maltrates os ani-
mais! (anónimo/a)

Não durmam muito tarde! (anónimo/a)
Não joguem o lixo para o chão! Não andem

com carros e motas porque estão a poluir o pla-

neta! Não desperdicem papel e água! Sejam feli-
zes e amem-se para sempre! (Iris)

Deixem de beber! Deixem de fumar! Não nos
proíbam de brincar ao livre! Parem de poluir!
(Gabriel)

Deixem de fumar! Deixem de andar de carro!
Deixem-nos andar de bicicleta! Deixem de dar
castigos! Parem de discutir! Deixem de gritar!
Deixem-nos de mandar! Deixem-nos ir para a
casa dos colegas! Estão proibidos de deitar lixo
no chão! (Rodrigo D.)

Não fumem! Não poluam! Brinquem con-
nosco! Deixem-nos ter animais! (Marta)

Não fumem! Não bebam muito! Não poluem!
Não desperdicem papel! (anónimo/a) 

Separar o lixo! Não fumem! Não deitem o lixo
para o chão! (Matilde C.) 

Os adultos têm de nos ouvir! Têm de parar de
fumar! Deixem de poluir o ambiente! Deixem de
andar de carro! Deixem de cortar as árvores! Dei-
xem de gastar papel à toa! (Carolina)

Não digam palavrões! Não bebam álcool! Não
vão dormir tarde! (Fábio F.)

Deixem-nos jogar e acreditar que o jogo pode
mudar as nossas vidas porque Free Fire muda muitas
coisas, por exemplo ter amigos. Pessoas que estão tris-
tes o jogo faz feliz, tipo o Nobru, ele era pobre mas
tinha muita jogabilidade e hoje é famoso. (Santiago)

Não fumem! Não nos proíbam de brincar na
rua! Estão proibidos de deitar lixo para o chão!
Não poluem o planeta! Não fiquem com o tele-
fone! (Bernardo)

Deixem de fumar! Deixem de beber! Não fi-
quem a olhar muito para o telemóvel! Não andar
muito no bar (David)

PROVÉRBIO
“Em maio, comem-se as cerejas ao borralho.”

Ao longo deste ano letivo a Escola Bá-
sica do 2º e 3º Ciclo José Maria dos

Santos contou com a colaboração da
GNR/Escola Segura na dinamização de ses-
sões de sensibilização destinadas aos alunos
do 5º ao 9º ano.

Conhecendo o programa da GNR/Escola
Segura e as mais-valias do mesmo, a Es-
cola/Diretores de Turma convidaram os ele-
mentos da GNR/Escola Segura do Con -
celho de Palmela para, juntos, alertarem os

alunos para a adoção de comportamentos
adequados e corretos dentro e fora do espaço
escolar e sensibilizá-los para a prática de
comportamentos sociais corretos com vista
a uma vivência em segurança na Escola.

No âmbito desta iniciativa, foram dina-
mizadas sessões alusivas aos seguintes
temas: 

-Animais de Companhia – para alunos
do 5º ano.

-Violência Escolar e Violência no Na-

moro – para alunos do 2º e 3ºciclos.
-Comportamentos Aditivos - para alunos

do 9ºano.
-Utilização Segura das Novas Tecnolo-

gias (internet e redes sociais) - para alunos
do 2º e 3ºciclos.

-Direitos de Autor e Direitos Conexos -
para alunos do 3ºCiclo.

Assim, agradecemos a disponibilidade e
a prestimosa colaboração dos elementos da
GNR/Escola Segura do Concelho de Pal-

mela na dinamização das sessões, bem
como o contributo dado na construção de
uma  Escola mais humana! 

Acreditamos que os nossos alunos saí-
ram mais enriquecidos destas sessões, des-
tes exercícios de escuta e de partilha de
conhecimentos. 

Parabéns aos elementos da GNR/Escola
Segura do Concelho de Palmela pela sim-
patia e pela sua entrega ao serviço público!

A Equipa do Jornal Escolar

Mercadito Caramelo
OAgrupamento de Escolas José Maria dos

Santos (AEJMS), no presente ano letivo
participa nas várias iniciativas lançadas pelo
Mercadito Caramelo e neste seguimento:

- Decorreu dia 10 de abril, a apresentação
da 7ª edição do Mercado Caramelo. No
Largo do Coreto deu-se a apresentação do
programa, com chegada dos participantes
da 2ª Caminhada Caramela, vindos de mais
uma jorna de trabalho, seguida da apresen-
tação oficial à população.

- No dia 12 de abril, na sede do Rancho
da Lagoa da Palha "Os Rurais", realizou-se
um jantar de convívio, que marcou o arran-
que da 7ª edição do Mercado Caramelo com
todos os parceiros, apoios e organização.

Entre os dias 19 e 24 de Abril, foi convi-

dada toda a comunidade educativa e popu-
lação em geral a visitar a exposição “Cami-
nhos de Ferro e Ferroviários”, no Mercado
Municipal de Pinhal Novo. Esta exposição
foi da autoria de toda a comunidade escolar
que participou no Mercadito Caramelo, e
contou com vários trabalhos realizados por
alunos do nosso Agrupamento e da EB 2,3
José Maria dos Santos, da EB Alberto Va-
lente e da EB Zeca Afonso. No decorrer da
mesma estiveram presentes professores a
receber os alunos numa viagem mágica a
bordo de uma automotora, com direito a bi-
lhete, e até o “picas” para fiscalizar. As
crianças mostraram um enorme entusiasmo
e no final até deixaram o seu agrado regis-
tado no livrinho de visitas. De referir que,

todos os alunos receberam um bilhete em
sala de aula para ilustrarem a seu gosto. No
ato de chegada puderam participar ativa-
mente e de forma mágica…. Foram manhãs
muito prazerosas e com as dinâmicas e in-
terações realizadas. Os alunos acabaram
não só por se divertirem, como também le-
varam uma bagagem cheia de informações
sobre o passado e a história da nossa locali-
dade.

Esta participação do AEJMS culmina
com a participação no Mercadito Caramelo,
inserido no programa do Mercado Cara-
melo e que decorrerá nos dias 6 a 8 de maio.
Nesta participação encontram-se diversas
atividades agendadas, com voluntários do
nosso pessoal docente e não docente para

dinamizar e alegrar todas as crianças e fa-
mílias que nos visitem no local. Esta última
iniciativa tem também um trabalho imenso
de preparação, como a formação realizada
para conhecimento e exploração dos brin-
quedos a apresentar no local, e que se reali-
zou na escola sede do nosso Agrupamento
com todos os parceiros do mercadito. 

Agradecemos a todo o pessoal docente e
não docente, assim como a todos os alunos
pela sua excelente prestação.

Um bem-haja a todos e que num pró-
ximo ano…se dê continuidade…

https://m.facebook.com/story.php?story_
fbid=5171339446246202&id=1041783209
201867

Professora Eugénia David

Pastilhas
para a 
Memória

17 de maio de 1510
Morre Alessandro Botticelli,

pintor italiano.

18 de maio de 1872
Nasce Bertrand Russell, mate-

mático e filósofo inglês.

22 de Maio de 1885
Morre Victor Hugo, escritor

romântico francês.

24 de maio de 1883 
Inauguração oficial da ponte

do Brooklyn, a primeira cons-
truída com cabos de aço, por
John e Washington Roebling.

GNR/ESCOLA SEGURA DO CONCELHO DE PALMELA 

Dinamização de ações na Escola Básica 
dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos voltar ao indíce
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CONCURSO PÚBLICO

Pinhal Novo vai ter novo 
espaço de jogo e recreio

Está a decorrer o concurso pú-
blico para construção de um
novo Espaço de Jogo e Re-
creio em Pinhal Novo, entre as

Ruas Maria Eduarda Ferreira e António
Lopes Mendes, na zona sul. Com um
preço base de 82.192,68€, o concurso
encontra-se em fase de apresentação de
propostas até 3 de Junho.

A área de intervenção tem cerca de
330 metros quadrados e a obra consiste
na construção de um espaço de jogo e re-
creio com todas as condições de segu-
rança, ergonomia e acessibilidade, na
melhoria do mobiliário urbano e na cria-
ção de áreas de estadia para as famílias e
acompanhantes das crianças/jovens,
abrigadas e protegidas pela sombra das

árvores. O espaço envolvente será tam-
bém melhorado.

O objetivo é qualificar o espaço pú-
blico, reforçar a identidade do bairro,
promover as relações comunitárias e ofe-
recer novas valências às famílias.

Esta foi uma das obras mais votadas
pela população da freguesia no âmbito
do projeto “Eu Participo Munícipes”.

Crianças - 3.º ano - EB Cabanas

Conselhos de miúdos para graúdos
Queridos adultos, aqui ficam os

nossos conselhos.

Por favor não gritem com as crian-
ças, ouvimos bem quando falam.

O lixo deve ser colocado nos reci-
pientes próprios, separando os resí-
duos.

Parem de fumar e de dizer pala-
vrões.

Protejam os animais e preservem o
ambiente!

Manter o planeta o mais limpo
possível.

Não devem dar palmadas às crian-
ças.

Os cigarros que deitam para o chão
vão parar ao mar.

Pensem em alternativas à gasolina
e ao gasóleo.

Acendam uma vela em vez de fa-
larem da escuridão.

Ajudem-nos a salvar o planeta
Terra. 

Parem de ser racistas!
Passem menos tempo ao telemó-

vel, as crianças precisam de atenção!

Carta aberta
“CARO RESPONSÁVEL POR ESTA unidade de saúde (Unidade de

cuidados de saúde personalizados Pinhal Novo),
Lamento vir apresentar uma séria reclamação pelo péssimo serviço

prestado por aquela unidade na pessoa de alguns dos seus funcioná-
rios:

1. Um recepcionista que olha para o écran do computador por tempo
indeterminado e nos arrebata com um seco e estridente "DIGA!" como
quem diz "não vê que estou a trabalhar e vem interromper-me?" Se-
guindo-se um "cartão de utente" sem por favor nem um obrigado na re-
cuperação do mesmo.  Depois ficamos à espera e é quando o senhor
insólito nos dispara "agora tem de esperar" como se já soubéssemos
exactamente se era preciso algo mais, i.e., o que vinha a seguir.

2. Uma "médica" que trata o seu doente como se fosse um devedor
que deve ser tratado com muita distância e muito menos confiança, i.e.,
humilhado até que o valor da dívida lhe seja extorquido por saturação.

3. Uma "médica" que trata um doente com praticamente todos os sin-
tomas do Covid como uma doença natural e não a submete ao teste anti-
génio desculpando-se que o SNS24 nem lhes enviou a notificação "com
o que era pretendido fazer"...

Obrigada a ligar uma vez mais para o SNS24, simplesmente se de-
mitiram de comentar sobre a falta de profissionalismo da "médica", uma
vez que ela sabe ser ela quem decide e nunca o SNS24 poderá determi-
nar sobre isso, e limitaram-se, indignados com a minha pobre experiên-
cia, a enviarem-me directamente para um laboratório como ainda um
certificado de quarentena por ser demasiado evidente a presença do
SARS em mim.

Hoje concluído o 2º teste anti-génio, deu obviamente Po-si-ti-vo !!!
Ainda, ouvia-se claramente pelos corredores conversas de reclama-

ção entre funcionárias relativas a falta de papel, de detergente para
lavar o chão, de desinfectante e testes.

Lamentável o que se vive por ali. Lamentável que pagando os nossos
impostos temos de ser tratados como indesejáveis. Simplesmente deplo-
rável !!!”

Munícipe devidamente identificado

voltar ao indíce
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NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO 

Vacinação descentralizada
para idosos 

Aautarquia de Palmela e o ACES
Arrábida promovem, entre os dias
7 e 9 de junho, das 10h00 às
15h00, vacinação COVID-19 des-

centralizada, destinada à população com idade
igual ou superior a 80 anos e com mais de 120

dias (4 meses) da última dose ou da infeção.
Estas ações abrangem as localidades de

Águas de Moura, Poceirão e Quinta do Anjo.
Os utentes deverão agendar a sua vacina na
Junta de Freguesia ou através do contacto
265 988 070.

7 de junho
Espaço Multiusos - Águas de Moura
8 de junho
Parque Mário Bento – Poceirão
9 de junho
Soc. Instrução Musical – Quinta do Anjo

Quero gritar ao mundo! Quero gritar ao
mundo, gritar bem alto que a democracia e a li-
berdade são direitos humanos que todos temos de
respeitar. Quero gritar ainda que deveria ser proi-
bido não sermos livres e não vivermos em demo-
cracia. Todos deveriam lutar para os conseguir
ter. Há países que não têm essa mesma possibili-
dade como o nosso. Há pessoas que não são gra-
tas pelo que têm. Mas se estivessem na situação
de outras pessoas rezavam para ter esses direitos.
Em Portugal temos Liberdade, mas muita gente
não tem. Por isso devemos fazer ouvir a nossa
voz para que todos sejam felizes e se respeitem.
(Marta Raposeiro Maia)

Nós devemos ser gratos pelo que temos! A
democracia é a liberdade que nós temos, mas isso
não acontece em todos os países, por isso nós de-
vemos ser gratos. Essas pessoas pensam que só
lhe acontecem coisas más, mas se elas tiverem
pensamentos positivos um dia irá acabar. Se eu
pensar que acabasse a nossa liberdade tudo mu-
daria. A nossa vida ficava totalmente diferente.
Se a democracia acabasse nós não podíamos ler
certos livros, não podíamos dar as nossas opi-
niões e várias outras coisas. Se a Democracia
acabar no mundo inteiro toda a gente ficaria triste
e as pessoas ficariam gratas se a tivessem. Nós
podemos ter a democracia, mas temos que ter as
nossas responsabilidades, como não fazer aos ou-
tros o que não gostaríamos que nos fizessem a
nós. (Bruna Rei)

Um dia sem a liberdade nem democracia.
Um dia eu sonhei que não havia mais liberdade
nem democracia. Sonhei que ao acordar estavam
todos tristes à minha volta. Eu perguntei o que se
passava e responderam-me que a liberdade e a
democracia tinham acabado. Quando cheguei à
escola todos estavam a agir de forma diferente,
estavam todos tristes, como se tivessem perdido
algo muito importante. No momento que a pro-

fessora entrou na sala de aula começou a ralhar
com os alunos porque quando ela entrou nin-
guém se levantou, pôs-nos a todos de castigo. Fe-
lizmente acordei e estava tudo bem, a liberdade
e a democracia ainda não tinham acabado e vi-
vemos num país de paz com os direitos humanos
respeitados. (Fábio Ferreira)

Direitos humanos fundamentais. Os direitos
humanos fundamentais não existem em todos os

países. Em Portugal podemos afirmar que temos
muita sorte, pois temos liberdade e vivemos em
democracia ou seja podemos falar sem sermos
castigados por falar sobre assuntos proibidos. Há
países que não têm liberdade de expressão. Nos
países que têm um ditador, não podem falar do
que pensam, não têm liberdade. Se eu vivesse
num país onde não houvesse liberdade nem de-
mocracia ficaria muito infeliz e pediria aos meus
pais para irmos para outro país onde houvesse di-
reitos fundamentais. (Bianca Oliveira) 

Democracia e Liberdade. A democracia e a
liberdade não acontecem em todos os países, por
exemplo: Na África, na Rússia, na Ucrânia, na
Angola, … tirando assim os direitos das pessoas.
Gostava de gritar ao mundo: “Chega! Toda a
gente tem direito à liberdade!” Chegaria a todo
o país com os telemóveis, televisões, rádios e
computadores. As pessoas devem mudar a sua
atitude em mandar e em governar. Nós devemos
respeitar toda a gente do mundo inteiro. (Yara
Fortes Montebello)

O que eu gritaria ao mundo. No meu país há
liberdade, mas em alguns países do mundo não
há. E por isso eu penso que nos outros países as
pessoas vivem tristes, sinto que é uma tristeza
para as outras pessoas viverem desta maneira e
por isso eu gritaria ao mundo inteiro: “Todas as
pessoas devem ter liberdade porque esta liber-
dade é um direito humano que todos devem res-
peitar e a cada dia lutar mais pela liberdade!!!!”
E o que eu diria aos adultos era para todas as pes-
soas aproveitarem enquanto temos liberdade e
para confiar e acreditar nela até ao fim das nossas
vidas. (Matilde Calisto Cardoso)

Mundo

Textos: Marta, Bruna, Fábio, Bianca, Yara e Matilde -  EB Palhota
Desenho: Yara Fortes Montebello

CARRIS METROPOLITANA EM PALMELA

Horários de transporte 
em correção
No âmbito do início da nova operação de transporte público

no concelho de Palmela, a Câmara Municipal detetou um
conjunto de lapsos e omissões nos horários disponibilizados no
site www.carrismetropolitana.pt.

Consciente de que estas imprecisões poderão afetar o normal
funcionamento do serviço de transporte rodoviário, que entrou
em vigor na passada semana, a Câmara Municipal reportou a
situação à TML, a entidade que gere os serviços públicos de
transporte de passageiros intermunicipais e a empresa Carris
Metropolitana, a nova operadora de transporte rodoviário da
Área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com a informação veiculada pela TML, os horá-
rios encontram-se em revisão. Não sendo esta uma matéria da
responsabilidade do Município, sugere-se que possíveis dúvidas
possam ser esclarecidas junto da Carris Metropolitana, através
dos contactos: contacto@carrismetropolitana.pt ou 210 418
800.

voltar ao indíce
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NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Reunião pública do Executivo a 21 de junho
ACâmara Municipal de Palmela

reúne em sessão pública, esta
terça-feira, pelas 15h00, na Bi-
blioteca Municipal de Palmela.

Da ordem de trabalhos constam as propos-
tas de Contas Consolidadas 2021; Aceitação
de doações; Atualização dos montantes das
comparticipações com os seguros das via-
turas de emergência; Acordos de execução
e Contrato Interadministrativo estabelecidos
com as Juntas de Freguesia e União de Fre-
guesias – prorrogação; Protocolo de Cola-
boração para partilha de formação entre a
Câmara Municipal de Palmela e as Fregue-
sias do Concelho; Regulamento Municipal
de Estágios – Início do procedimento. 

Estarão, ainda em discussão as propostas
referentes ao Fornecimento de refeições nos
estabelecimentos de educação e ensino da
rede pública do concelho de Palmela, ano
letivo 2022/2023 – Abertura de Procedi-
mento; Atribuição de apoio financeiro no
âmbito dos protocolos de colaboração cele-
brados com a Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da EB1/JI de Aires,
Associação de Pais da EB Joaquim José de
Carvalho e a Associação de Pais da EB1/JI
Zeca Afonso; Denúncia de protocolos de
colaboração celebrados com a Associação
de Pais e Encarregados de Educação da
EB1/JI de Aires, Associação de Pais da EB
Joaquim José de Carvalho e a Associação
de Pais da EB/JI Zeca Afonso;  Parecer
sobre a Associação “Os Amigos de Lagame-
ças” para efeitos de atribuição de Estatuto
de Utilidade Pública e Protocolo de Coope-
ração relativo à organização do Torneio de
Futebol Juvenil “Arrábida Cup 2022”.

Recorde-se que a reunião contará com a
habitual transmissão em direto, ficando de-
pois disponível no canal Youtube Palmela
Município.

Maria Rita Marreiros – EB Batudes (3ºano)

A luta das nuvens
Era uma vez, uma gotinha de água chamada

Ana Cristina Espantalho de Paralelo.
A gotinha era linda com um vestido de esme-

ralda às flores.
Num dia de verão, muito quente, a gotinha e

as suas mil e uma irmãs começaram a evaporar.
As nuvens estavam em guerra e as gotinhas já

se sentiam enjoadas.
Elas começaram a escorregar até cair.
Durante a chuva, as nuvens acalmaram-se, mas

depois da chuva parar, elas voltaram a lutar.
No dia seguinte, as nuvens Russas expulsaram

as nuvens Ucranianas e ficou nevoeiro.
As pessoas da terra acharam que aquele era o

primeiro verão gelado.
Entretanto, as gotas de água espalharam-se

pela cidade, mas a Ana Cristina ficou no nevoeiro
e estava com muito medo.

O sol voltou e a Ana Cristina evaporou-se de
novo.

Ela multiplicou-se e ajudou as nuvens Ucra-
nianas que eram as boas a vencer.

Fim 

PARTE 2

O que eu sinto…
Sinto que o Planeta… não… o Universo está em

risco devido à guerra. 
Se a Rússia ganhar vai atacar a Europa toda e de-

pois todos os continentes. 
Sinto-me assustada, aterrorizada e nada segura. 
Tenho muito, mas muito medo disto. Não gosto

mesmo nada! 
Já nem sei o que dizer sem ser que tenho mesmo

muito medo!
Sinto pena dos cidadãos inocentes a serem mal-

tratados.
Às vezes imagino que uma daquelas crianças

ucranianas sou eu. É mesmo, mesmo muito mau!
Tenho pena das crianças!
Pensem também vocês assim.
Pensem como eu. 
Da: Agente Eu Participo – Maria Rita Esperança

Marreiros

voltar ao indíce
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MARCHAS POPULARES DE LISBOA 2022

José Condeça conquista 1º prémio de cenografia
ACâmara Municipal de Palmela apro-

vou, por unanimidade, na passada se-
mana, uma Saudação a José Con -
deça, pela conquista do 1.º prémio de

cenografia das Marchas Populares de Lisboa
2022.

O documento recorda que José Condeça ven-
ceu o 1.º prémio de cenografia de Marchas Po-
pulares de Lisboa 2022, com a Marcha do Bairro
Alto, no dia 12 de junho. Esta já não é a sua pri-
meira vitória nas marchas da capital, tendo arre-
cadado, igualmente, o 1.º prémio de cenografia
em 2017, com a Marcha de Carnide.

Coreógrafo, cenógrafo, encenador, pintor,
letrista, ceramista, cantor, músico, entre muitas
outras atividades, José Condeça é, fundamen-
talmente, um homem das Artes, que se diz ins-
pirado por Palmela e pelo silêncio da Arrábida.

Natural de Moura, mudou-se com a família
para Palmela em 1963, ainda na infância, e
afirma que foi nas ruas do Centro Histórico da
vila que adquiriu experiência de vida. A Festa
das Vindimas, nascida no ano anterior à sua
mudança, teve um forte impacto na sua forma-
ção e exerceu uma influência inegável na des-
coberta das artes enquanto paixão e labor. Os
carros do Cortejo Alegórico eram a sua predi-
leção e passava o resto do ano a produzir répli-
cas e a recriar desfiles com bonecos. O sonho

tornou-se real e, com mais de 40 anos de envol-
vimento em diversas vertentes da Festa da Vin-
dimas, já criou, produziu e coordenou dezenas

de cortejos.
A sua participação no movimento associativo

local incluiu, também, por uma breve passagem

pela banda da Sociedade Filar-
mónica Palmelense “Lourei-
ros”, seguida de mais de três
décadas de dedicação à Socie-
dade Filarmónica Humanitária.
Foi nesta casa que, além de per-
tencer à banda, deu largas à
criatividade na área do teatro e
revista e se iniciou na conceção
de Marchas Populares, que o le-
variam, depois, à ribalta em Se-
túbal e Lisboa.

Enquanto letrista, venceu a
Grande Marcha de Setúbal
2016 e 2020, e é autor de múl-
tiplos poemas, cenografias, co-
reografias, revistas à portu-
guesa e outras obras, que fa-
zem parte do historial de diver-
sas coletividades e artistas da
região.

De salientar que a Marcha do
Bairro Alto vai desfilar no Lar-
go de S. João no dia 1 de julho,
acompanhada das Marchas da
Humanitária, dos Loureiros e

da Santa Casa da Misericórdia, naquela que será,
decerto, uma noite feliz de promoção da cultura
popular.

Luísa Jorge Leal Vitorino 
EB Batudes (3º ano)

A guerra
Pode ser assustador
Mas somos muitos a querer
Que esta guerra acabe
Mesmo sem o Putin entender.

As emoções podem ser fortes
Mas podemos ajudar
Desde o primeiro dia
Que estamos a apelar

Acreditem
que estamos do vosso lado
Acreditem 
em nós, portugueses.

Tenham força e coragem.

Este poema é dedicado aos ucranianos que tiveram de se
esconder e deixar os irmãos, os pais e os filhos para trás,
no seu país, no seu lar.

DEVIDO AO SERVIÇO QUE PRESTA À COMUNIDADE

Câmara Municipal atribui 
Estatuto de Utilidade Pública
a ‘Os Amigos de Lagameças’
ACâmara de Palmela aprovou, por unanimidade, a atri-

buição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação
“Os Amigos das Lagameças”.

Sedeada em Lagameças, esta associação sem fins lucra-
tivos e de cariz solidário tem dedicado os seus quase 20
anos de existência ao serviço da comunidade, em particular
das famílias socialmente desfavorecidas.

Recorde-se que “Os Amigos das Lagameças” possuem
um grupo musical, criado com o objetivo terapêutico e de
inclusão social, que nasceu do trabalho desenvolvido pelos
Irmãos do Campo, ordem missionária que esteve no conce-
lho durante alguns anos. A associação foi criada em março

de 2003 para dar continuidade ao trabalho desenvolvido
pelos irmãos missionários e para que os seus bens pudessem
legalmente estar ao serviço da comunidade. É proprietária
da casa dos Irmãos do Campo, onde desenvolve trabalho de
cariz social, dando resposta ao nível do acolhimento de
emergência a famílias socialmente desfavorecidas. É par-
ceira do Grupo Sócio Caritativo da Igreja de Nossa Senhora
das Graças do Poceirão, através da distribuição semanal de
bens alimentares e vestuário e desenvolve, ainda, uma par-
ceria com o Grupo Paroquial de Poceirão, através da dina-
mização da catequese e de diversas ações com grupos de
jovens.
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INCÊNDIO DE PALMELA

Autarquia ajusta tarifários
de águas e resíduos
Na sequência do incêndio de 13 de

julho - que levou a que a popula-
ção de algumas zonas recorresse à uti-
lização da água da rede pública de
abastecimento, para combate às chamas
e prevenção de reacendimentos - o mu-
nicípio de Palmela aprovou a correção
excecional do consumo faturado, ex-

cluindo o acréscimo do volume exclusi-
vamente gasto no combate ao incêndio.

Para beneficiarem da medida, os uti-
lizadores domésticos e não domésticos,
cujos locais de consumo se situam nas
áreas abrangidas pelo incêndio, deverão
preencher, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:

a) Apresentação de requerimento para
o efeito, indicando a leitura do contador
à data do requerimento e indicando o pe-
ríodo/horário em que foi efetuado con-
sumo de água no combate ao incêndio;

b) Um consumo médio diário supe-
rior, em julho de 2022, ao do período
homólogo do ano anterior.

LAGOINHA

Rede de 
esgotos 
com novo 
concurso
Está a decorrer um novo

concurso público para a
obra de construção da
rede de esgotos ao longo

da Estrada Nacional 379-2, entre a
zona de Vale de Touros e a Rua do
Aviário, na Lagoinha, com um preço
base de 194.597,05€.

Esta obra vai permitir ligar as ruas
que têm vindo a ser infraestruturadas
nesta zona, já que o troço a construir

é o que vai receber o efluente das
ruas com a rede já pronta e entregá-
lo no coletor da Simarsul.

A Câmara de Palmela já tinha lan-
çado concurso e adjudicado esta em-
preitada, mas não chegou a ser
contratada porque, na fase do pro-
cesso de habilitação, a empresa não
conseguiu preencher os requisitos
legais. Por esse motivo, foi necessá-
rio lançar agora este novo concurso.

Clube Eu Participo (2º ciclo)
– EB Hermenegildo Capelo

Conselhos 
de miúdos
para graúdos

Estes conselhos são para o
vosso bem!

• Não valorizem mais os ho-
mens que as mulheres

• Deixem as crianças falarem
até ao fim sem as interromper

• Não pensem cinzento
• Deixem as crianças serem li-

vres
• Respeitem os direitos das

crianças
• Aprendam a tratar as crianças

sem bater, com isso ninguém
aprende!

• Não deitem cigarros para o
chão!

• Tenham mais consciência do
que fazem!

• Façam a compostagem, a reci-
clagem e tudo o que é preciso para
salvar o planeta! Não há planeta
B!!!

• Comam mais alimentos bioló-
gicos!

• Consumam menos proteína
animal e façam mais alimentação
vegetariana. 

Conheçam o nosso projeto “Dá
uma oportunidade que ainda há
esperança” e percebam porquê

https://clubeeuparticipo.wix-
site.com/blogue

13 setembro 2022

voltar ao indíce
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