


Publicação periódica da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Fanhões
1 de Outubro de 2018 | Mensário | E-mail: pequenosaloio@gmail.com | Diretora: Cátia Oliveira | Editora: Mafalda Zenida

Editorial

Olá a todos os leitores. 
Sejam bem-vindos ao ano letivo 2018/2019. 
Será,  certamente,  um  ano  letivo  cheio  de

trabalho, mas com muita esperança e ânimo num
ano pleno de aprendizagem e de partilha.

Pegando no tema desta edição do jornal, “Sei
o que fizeste no Verão passado!”, quero lembrar o
passado recente da nossa Associação. Os Orgãos
Sociais sofreram algumas mudanças, há situações
que  irão  ser  alteradas,  as  dinâmicas  talvez
mudem,  contudo  a  vontade,  a  paixão  e  o
entusiasmo mantêm-se. 

Não posso deixar passar em claro os membros
que nos deixaram e que partiram rumo a outras
experiências: Olívia Andrade,  Mafalda Mourão e
Carla  Cardoso.  Foram  inexcedíveis!  Trabalharam
com  afinco,  ânimo  e  foram  exemplares  no  que
fizeram  em  prol  desta  Associação  e,
consequentemente, das nossas crianças.

É  este  tempo,  dedicação  e  esforço  que
manteremos  como  exemplo  para  o  nosso
desempenho.

Quanto a nós, estamos aqui para servir. Somos
pais  com  dificuldades,  trabalhos  e  vivências
diferentes,  porém  com  um  mesmo  objetivo:
trabalhar  a união,  difundir  a atividade escolar e
trazer vivências às nossas crianças.

Esperamos que gostem da edição deste jornal
e, juntos, chegaremos mais longe!

Cátia Oliveira
Presidente da Direção Administrativa da APEENEF

e Diretora d'O Pequeno Saloio
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Saudações saloias!

Este é o momento de me apresentar: chamo-me Mafalda Zenida e sou a nova editora d'O Pequeno

Saloio. Sim, este mesmo jornal que estão a ler.

Os meus dois filhotes, a Isabel, de 8 anos, e o Duarte, de 4, frequentam, respetivamente, a Escola

Básica e o Jardim de Infância de Fanhões. Conheci a Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Núcleo Escolar de Fanhões (APEENEF) em 2013, quando a Isabel entrou para o Jardim de Infância.

Depois  de  me ter  estreado como colaboradora deste jornal  no ano letivo de 2016/17,  assim me

mantendo no que se lhe seguiu, foi com muito orgulho que aceitei, já este ano, o convite para ser a sua

editora, passando, simultaneamente, a fazer parte dos membros dirigentes da APEENEF.

Para  quem ainda não sabe,  este  jornal  é  um dos veículos  preferenciais  de comunicação entre os

alunos,  os  professores,  os  pais/encarregados  de  educação e a  restante  comunidade  deste  núcleo de

escolas, que inclui o Jardim de Infância e a Escola Básica de Fanhões, o Jardim de Infância e a Escola Básica

de Casaínhos e o Jardim de Infância de Pinteus.

Aqui se divulgam as atividades que os nossos meninos levam a cabo durante o tempo de aulas, dentro

e fora das suas salas, bem como as ações a cargo da APEENEF, entidade responsável por esta publicação.

É esta a razão de ser do “Saloiinho”, como tão carinhosamente lhe chamamos: queremos servir a

nossa comunidade, aproximando-a daquilo que é a sua realidade escolar, não esquecendo, ainda assim,

que  um jornal  como este  deverá  igualmente atuar  como meio de entretenimento e  como forma de

transmitir conhecimentos, experiências e descobertas.

Este é o desafio a que O Pequeno Saloio se propõe, ano após ano: levar as boas notícias de Casaínhos,

Fanhões e Pinteus a todos aqueles que as quiserem ler.

Como sua editora, espero conseguir que a publicação atinja todos os seus propósitos, contribuindo

para uma cada vez maior união da comunidade que este jornal serve. Não esqueçamos jamais aquilo que

estas crianças significam: a possibilidade de um futuro ainda melhor, de uma sociedade a cada dia mais

justa, solidária e equalitária. E o futuro está mesmo aí ao virar da esquina. Basta estarmos atentos!

Não quero terminar sem lembrar que este jornal está aberto à participação de todos, pelo que, se

tiverem notícias que acreditam que devem aqui ser divulgadas, sugestões de publicação, ou opiniões que

gostassem de transmitir, o endereço pequenosaloio@gmail.com está à disposição de todos.

Grata pela companhia!

Mafalda Zenida
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Talvez  alguns  dos  leitores  estejam  precisamente  a  colocar-se  esta  questão.  Tratemos,  então,  de

esclarecer todas as dúvidas: esta é uma associação que representa e congrega os Pais e Encarregados de

Educação das três escolas que que compõem o núcleo escolar de Fanhões e que podemos ver na imagem

acima.

A APEENEF tem dois objetivos primordiais: 

1) Difundir a atividade escolar, no sentido de obter forte elo entre os alunos, a escola e a família;

2) Colaborar em iniciativas e ações que visem o desenvolvimento das crianças.

Para o cumprimento de tais objetivos, a APEENEF tem a seu cargo o seguinte conjunto de funções:

a) Organização de ATL;

b) Organização  e  coordenação  de  Atividades  Extra  Curriculares  (AEC),  em  parceria  com  a

Câmara Municipal de Loures (CML) e com os Agrupamentos Escolares;

c) Contratação  de  Pessoal  Não  Docente  para  apoio  às  AEC  e  ao  serviço  de  almoço  no

refeitório;
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d) Colaboração na organização de festas e de atividades diversas durante o ano letivo; 

e) Organização  de  Actividades  de  AFD,  Música  e  Expressão  Dramática  para  os  Jardins  de

Infância;

f) Interligação com a Câmara Municipal de Loures e o Agrupamentos Escolares sobre questões

relativas ao funcionamentos das Escolas; 

g) Organização de um ATL de férias de Natal, Páscoa e Fim de Ano, com atividades lúdicas,

workshops e/ou excursões;

h) Elaboração do jornal O Pequeno Saloio.

Lamentavelmente, muitas destas ações não são do conhecimento de todos os Pais/Encarregados de

Educação. E, para além da organização das atividades supramencionadas, há toda uma área de gestão de

recursos humanos que passa pela APEENEF, nomeadamente a contratação de professores devidamente

credenciados para lecionar as AEC.

O ATL da escola de Fanhões funciona entre as 7h30 e as 9h00, entre as 17h30 e as 19h00 e a tempo

inteiro durante as interrupções letivas: Férias de Natal, Páscoa e Verão. Já em Casaínhos, o serviço de ATL

é disponibilizado durante o período escolar entre as 17h30 e as 19h00.

Para todas estas atividades são necessárias não só muitas horas de voluntariado por parte da direção,

como também recursos financeiros que permitam fazer face aos custos em que a APEENEF incorre para

proseguir com a suas ações de cariz educativo.

Como colaborar?

Ainda bem que pergunta! Cada Pai/Encarrregado de Educação pode ser sócio da APEENEF. Bastará

preencher uma Proposta de Sócio, que poderá solicitar junto do ATL, e efetuar o pagamento da quota

anual no valor de 10,00€.

Além  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  das  nossas  crianças,  poderá  ainda  usufruir  dos

protocolos/parcerias estabelecidos com várias entidades.

Para mais informações, dirija-se à sede da APEENEF (Escola EB 1 de Fanhões, Rua da Lapa, 2670-699

Fanhões) durante o horário de funcionamento do ATL. Poderá, igualmente, contactar a APEENEF através

do seu endereço de correio eletrónico, apeenef@gmail.com, ou, em alternativa, telefonar para o número

219731190.

Faça-se Sócio da APEENEF hoje mesmo!

Aproveitamos para divulgar os novos Órgãos Sociais da APEENEF para 2018/19, eleitos na Assembleia

Geral que teve lugar no passado dia 3 de Setembro:
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Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Vera Cruz

1.º Secretário: Patrícia Brito

2.º Secretário: Clotilde Portela

Direção Administrativa

Presidente: Cátia Oliveira

Vice-Presidente: Ana Soares

Secretária: Solange Matos

Tesoureira: Luísa Vidal

1.º Vogal: Helena Matos

2.º Vogal: Ana Jorge

Conselho Fiscal

Presidente: Sandra Gonçalves

1.º Secretário: Mafalda Zenida

2.º Secretário: Sónia Emídio

Uma apresentação da APEENEF não ficaria completa sem que falássemos um pouco sobre a equipa

que a compõe. Por isso, já nesta, e ao longo das próximas edições d'O Pequeno Saloio, teremos uma nova

rubrica que dará a conhecer em maior detalhe os elementos por detrás da nossa associação, pessoas que

todos os dias  contribuem para que as nossas crianças tenham uma experiência educativa cada vez mais

completa e abrangente.

Quem é a Cátia Oliveira? 

Tenho 37 anos, resido na Póvoa da Galega, mas nasci, fui criada e trabalho
em Fanhões. Sou casada com Rui Oliveira e tenho 2 filhos. Desde muito cedo,
por influências familiares, fiquei ligada ao associativismo e ao voluntariado,
através dos Bombeiros Voluntários de Fanhões, ligação que dura até hoje. 

Gosto muito de ler, especialmente policiais e romances. O meu livro de
vida é sem dúvida a Bíblia, a palavra de Deus. 

Um filme que marcou a minha vida foi Música no Coração. Vi-o algumas dezenas de vezes e ainda hoje
fico muito melancólica... 

Adoro ver um bom filme, estar em família e ver o mar. Não me considero “um bom garfo”, mas gosto
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muito de marisco.

Qual a escola do núcleo que os filhos frequentam e desde quando?

Quando a Matilde fez os 3 anos (2013), inscrevi-a no Jardim de Infância, mas ela não teve vaga na 1.ª
escolha (JI de Fanhões). Entrou em Casaínhos e nunca a transferi, pois gostei muito do funcionamento da
escola e dos seus profissionais. Quando o Rodrigo fez os 3 anos, escolhi como 1.ª hipótese a escola de
Casaínhos, onde ele frequenta o Jardim de Infância.

Quando teve lugar o primeiro contacto com a APEENEF? O que é que esta Associação
representava para si na altura?

Tive contacto com a Associação de Pais no 1.º ano de escola da Matilde, por causa das AEC (Atividades
Extra  Curriculares).  Mas  não  me  envolvi  muito  com  a  Associação,  nem  percebi  bem  a  sua  área  de
influência.

Desde  quando  faz  parte  dos  membros  dirigentes  da  Associação  e  que  funções
assumiu/assume?

Em  2015,  fui  convidada  pela  Presidente  da  Direção  Administrativa  da  Associação,  a  Dra.  Olívia
Andrade, para fazer parte dos Órgãos Sociais. Assumi o cargo de Secretária da Mesa da Assembleia Geral.
No ano letivo seguinte, e até 2017/18, ocupei o cargo de Secretária da Direção. Neste ano letivo, assumi o
cargo de Presidente da Direção.

Que atividades levadas a cabo pela APEENEF (no passado, presente e/ou futuro) gostaria
de destacar e porquê?

Fazer parte dos Órgãos Sociais desta Associação de Pais é um privilégio. É um privilégio poder servir
esta comunidade, de forma voluntária e com todo o nosso saber. Com falhas, mas sempre com o objetivo
de fazer mais e melhor em prol das crianças.

Destaco  a  paixão  com  que  todos  os  membros  sempre  assumiram  os  cargos  que  ocuparam  e  os
desafios inerentes. A manutenção do ATL e a procura de atividades novas e diferentes foi um esforço
meritório.

Quais as aspirações para o ano letivo 2018/19?

Para este ano letivo, desejo manter e reforçar a união na diversidade. Fazer com que a Associação de
Pais, enquanto parceiro das Escolas da nossa área de influência (JI de Pinteus, EB/JI de Fanhões e EB/JI de
Casaínhos), seja uma referência de entreajuda e apoio, tendo em vista o bem-estar das nossas crianças.
Juntos, poderemos chegar mais longe.
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Que mensagem que gostaria de deixar aos Pais/Encarregados de Educação?

A APEENEF existe para apoiar os pais, a escola e os alunos. Embora tenha elementos afetos aos Órgãos
Sociais  (para  cumprimento  estatutário),  é  uma  Associação  aberta,  que  ouve  todas  as  aspirações,
preocupações e ideias. Queremos contar com a ajuda de todos para sermos influência e ajuda.

Queremos difundir a atividade escolar e associativa, no sentido de se obter um elo forte para a defesa
da qualidade do ensino, a interação com a Sociedade, o “saber-estar”, “saber-ouvir” e “saber-ser” das
crianças que frequentam as nossas escolas.

*     *     *

Quem é a Ana Filipa Soares? 

Tenho 36 anos, sou de Fanhões, mas resido em Ribas de Cima. Tenho um
filho com 8 anos, que se chama Martim Soares e que frequenta o 3.º ano da
Escola Básica de Fanhões.

Nos  meus  tempos  livres,  gosto  de  fazer  tudo  o  que  tenha  a  ver  com
trabalhos manuais e bricolage.

Gosto de ler e um dos livros que li em adolescente e de que ainda hoje me 

recordo é o Diário de Anne Frank,  escrito por uma jovem com apenas 13 anos (a idade que eu tinha
quando o li) durante a Segunda Grande Guerra Mundial.Aconselho a todos a sua leitura.

Cinema é algo que adoro, mas existem filmes que nos tocam para sempre, como E.T., Dirty Dancing,
Titanic e tantos outros. Imagino quantas vezes também viram Música no Coração. No Natal, o Sozinho em
Casa: parecia que nem era Natal se não víssemos esse filme!

Para além dos filmes, as séries acompanharam a minha infância: MacGyver, O Justiceiro,  Bonanza,
Norte e  Sul,  Alf,  Marés  Vivas,  Beverly  Hills  90210, Rua Sésamo, Sítio do Pica  Pau Amarelo...  Foi  uma
infância feliz!

Aprecio quase todo o tipo de música, desde as músicas dos anos 80 e 90 até à atualidade.
Gostava de um dia fazer uma viagem pela Europa e conhecer um pouco da sua diversidade, provando

a gastronomia local e conhecendo os seus costumes e tradições.
O meu prato favorito é Carne de Porco à Alentejana, servido em loiça de barro e acompanhado de

uma mesa repleta de amigos e familiares e muita boa disposição.

Qual a escola do núcleo que o filhos frequentam e desde quando?

Escola Básica de Fanhões desde 2013.

Quando teve lugar o primeiro contacto com a APEENEF? O que é que esta Associação
representava para si na altura?
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O primeiro contacto deu-se nas festinhas que ocorriam durante o ano e que eram organizadas pela
APEENEF.

Desde sempre a considerei de grande importância, pois o papel da APEENEF é fazer a ponte entre toda
a comunidade escolar, sempre em prol das crianças.

Desde  quando  faz  parte  dos  membros  dirigentes  da  Associação  e  que  funções
assumiu/assume?

Em 2014,  comecei  a  colaborar em algumas  festinhas  para  as  quais  era  solicitada  a  minha  ajuda.
Oficialmente, entrei para a Associação em 2015, como vogal e, de momento, sou Vice-Presidente.

Que atividades levadas a cabo pela APEENEF (no passado, presente e/ou futuro) gostaria
de destacar e porquê?

Todas as atividades levadas a cabo pela APEENEF foram, e são, de enorme valor. Quero destacar a
Festa de Halloween, a Festa dos Reis, a Gala de Natal, o Almoço Solidário de Natal e a Festa-Arraial de fim
de ano letivo.

Quais as aspirações para o ano letivo 2018/19?

Que seja um ano muito próspero, que as nossas crianças sejam muito felizes e que a parceria entre a
APEENEF e  as  escolas  continue  a  ser  uma mais  valia  para  todos,  valorizando  o  ensino,  a  partilha,  a
igualdade e a amizade.

Que mensagem que gostaria de deixar aos Pais/Encarregados de Educação?

Gostaria que todos os pais se unissem e colaborassem com a APEENEF de modo a podermos, todos
juntos, tornar o dia a dia escolar dos nossos filhos muito mais feliz.

Como? Tornando-se sócios da APEENEF,  que tem, inclusivamente,  protocolos  que permitem obter
descontos  nas  mais  diversas  áreas  e/ou  enviando  dicas  e  sugestões  para  o  nosso  e-mail,
apeenef@gmail.com, ou através das nossas colaboradoras do ATL.

A vossa opinião é muito importante! Estamos representados nas três escolas da área de influências da
APEENEF (Pinteus, Fanhões e Casaínhos) e queremos poder ajudar e colaborar com as mesmas.

Contamos com a vossa ajuda!

*     *     *

Foi um prazer ficar a conhecer dois dos elementos dos Órgãos Sociais da APEENEF neste ano letivo. Não
percam a continuação desta rubrica já na próxima edição!
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Setembro representa, para muitos, o início de um novo ciclo. Sobretudo, imaginamos, para quem tem
crianças em idade escolar: o regresso às salas de aulas traz de novo as rotinas, com horas “certinhas” para
levantar, para preparar a manhã que começa e para o reencontro diário com colegas e professores.

Este é  também o mês que nos apresenta, ano após ano, o Outono, estação que tanto tem de bela,
como de saudosa, por nos recordar do quanto gostamos de calor, de dias longos e plenos de luz em que
parece que tudo é possível.

Foi por esse mesmo motivo que  O Pequeno Saloio escolheu “Sei o que fizeste no Verão passado!”
como tema para a primeira edição do ano letivo 2018/19, já que não queremos esquecer tudo aquilo que
aprendemos na estação que ainda agora terminou.

Aquilo que vamos ler nas próximas páginas são as aventuras de alguns dos alunos das nossas escolas,
tanto em contexto escolar, no ATL da APEENEF, como familiar, porque, bem sabemos, família e escola têm
de se apoiar e de se complementar dia após dia.

Que tal partir à aventura e entrar nas fantásticas histórias que estes “Exploradores Estivais” têm para
nós?
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Atualmente, é inegável a importância do brincar no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da
criança.

No entanto, e apesar do contrasenso que é, as crianças têm cada vez menos tempo para brincar, em
prol  das agendas  assoberbadas dos pais  e delas  próprias,  com atividades extracurriculares  e deveres
escolares. 

O mês de Junho já começa a ser sinónimo de férias escolares. Há um grupo de irredutíveis alunos, ou
ex-alunos, que participa, de forma assídua, nos programas de férias escolares promovidos pela APEENEF. 

No  programa  de  férias  de  Verão  foram
executados  trabalhos  manuais  distintos,  desde
pintura,  decoração  de  pedras  da  calçada,
decoração de pratos de plástico e, claro, a pintura
de  diversos  desenhos.  As  nossas  crianças
aprenderam  a  executar  algumas  receitas
saudáveis,  que  eles  próprios  confecionaram,  no
entanto, pouco apreciadas pelos mais gulosos.
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Houve  ainda  tempo  para  experiências,  tardes  de  cinema,  caminhadas  na  natureza,  piqueniques,
batalhas  de  balões  de  água  e,  não  menos  importantes,  as  fantásticas  tardes  de  piscina,  com  muita
brincadeira. 

No dia 10 de julho, a APEENEF proporcionou às crianças e jovens uma viagem ao Monte Selvagem, em
Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora. 

O Monte Selvagem – Reserva Animal é um espaço com 20 hectares que combina uma reserva de
biodiversidade,  um  parque  de  lazer  e  um  projeto  pedagógico  para  descobrir.  Um  parque  privado,
inaugurado a 8 de Maio de 2004, que aloja 60 espécies, num total de cerca de 350 animais. Através de
uma forte vertente educativa, recreativa e interativa, mantem uma relação com os seus diversos públicos
de familiaridade, acessibilidade e lazer. No Monte Selvagem pode-se disfrutar de momentos únicos na
Natureza!

Os participantes tiveram oportunidade de interagir diretamente com os animais, passear de trator,
saltar num enorme trampolim e brincar, brincar, brincar. 
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Tudo isto ficará registado no registo fotográfico da APEENEF. A edição deste Verão contou, ao longo
dos cerca de 3 meses,  com mais de 50 crianças felizes que, seguramente, voltarão para o ATL das Férias
de Natal de 2018.

Citando Winnicott (1975), "a brincadeira é universal e é própria da saúde: o brincar facilita o crescer,
logo, a saúde".

Prof.ª Sofia Eliseu
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Vivam as férias!

Estas  férias,  aproveitámos  e  fomos,  em  família,  conhecer  mais  alguns  locais  do  nosso  país
maravilhoso. 

Começámos por fazer uma visita rápida a Castelo Branco, onde temos familiares, e seguimos para a
Covilhã. No dia seguinte, subimos até à Serra da Estrela, que, mesmo sem neve, nos enche o coração de
tranquilidade.  Fomos  depois  a  Piódão,  que  nenhum  de  nós  conhecia,  e  ficámos  completamente
apaixonados por esse lugar tão mágico. 

Depois passámos por Coimbra,  onde fomos visitar  o “Portugal  dos  Pequeninos”.  Seguiu-se Aveiro,
onde nos divertimos a andar nos barcos típicos da sua ria e onde comemos alguns ovos-moles, pois claro. 

Ainda visitámos Ílhavo, a Costa Nova e a Figueira da Foz. 
Para o ano já decidimos que vamos até ao norte do nosso país. Vivam as férias!
    

Luísa, aluna do 3.º ano da EB Fanhões, juntamente
com a sua mãe, Clotilde

*     *     *

As nossas férias de Verão

Passámos uma semana em Agosto na  terra que viu nascer o nosso avô, Corte do Pinto, que, para
quem não conhece, fica no concelho de Mértola e, melhor ainda, a  três quilómetros de um pequeno
oásis: a Praia Fluvial da Tapada Grande, em Minas de S. Domingos. 

Conhecida por este nome por causa do complexo mineiro fundado por volta de 1857,  foi com os
Ingleses – a empresa Mason & Barry -  que atingiu o seu auge. Até à década de 30 do século XX, São
Domingos  foi  a  maior  exploração  mineira  portuguesa,  chegando  a  ter  três  mil  trabalhadores.  Foi  a
primeira localidade a ter luz eléctrica, linha de caminho de ferro e um comboio que transportava minérios
para  as  embarcações,  que  depois  seguiam a  partir  do porto  do  Pomarão para  toda a  Europa.  Tinha
também  um  palácio,  um  posto  de  polícia,  um  cemitério  anglicano,  várias  coletividades  com  intensa
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dinâmica cultural, um campo de jogos e até o seu próprio clube de futebol. 
O esgotamento das reservas ditou, em 1966, o encerramento da mina. A empresa britânica Mason &

Barry  extraiu dos  seus  jazigos  mais  de 20  milhões de toneladas  de minério  -  cobre,  enxofre,  zinco e
chumbo. Este encerramento levou à desertificação da região e, em muito casos, à vinda para a capital à
procura de melhores condições de vida, entre eles o nosso bisavô, que trabalhava na mina. 

É com a praia fluvial, e mais intensamente a partir do final do século XX que a Mina volta a conhecer
um maior desenvolvimento. 

A praia é simplesmente maravilhosa! Sem ondas, as crianças podem andar à vontade. Mesmo quem
não sabe nadar pode banhar-se sem ter medo de se afogar. É uma praia certificada e tem dois nadadores
salvadores. Está apetrechada com um café/restaurante com esplanada e também há mesas de piquenique
por perto. De um dos lados da praia, podem aproveitar-se as sombrinhas que são disponibilizadas para o
uso de todos e quem quiser pode divertir-se alugando gaivotas ou canoas. Durante o Verão, a animação
não falta: em Mértola e na Mina de São Domingos são feitas, em dias alternados, sessões de cinema ao ar
livre e temos também as festas da aldeia, com bailarico e farturas!

Esperamos ter suscitado a vossa curiosidade por esta zona e anotem na agenda como um sítio a visitar
nas próximas férias!

Zé Pedro e Maria Francisca, alunos do JI Fanhões, e Beatriz,
aluna do 5.º ano da EB 2, 3 Sttau Monteiro, com a sua mãe,

Sónia
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Conta-me o que fizeste este Verão... 

Desde muito cedo que a Mariana tem um grande interesse pelas artes de espectáculo, principalmente
por música e por dança. Desde muito pequenina que vai a peças de teatro, musicais, que vai ao cinema e,
por consequência, aprendeu a ouvir música, a cantarolar e a dançar. 

À medida que foi crescendo, começou a ouvir outro tipo de música e todos os dias vai para a escola a
ouvir as músicas que passam na rádio: agora gosta de uma e podemos ouvir, ou então pede para mudar
de estação de rádio porque já não gosta da música. Também tem muito o hábito de ouvir música com a
prima mais velha, que tem 19 anos. A prima Rita ouve as músicas da “moda” e em casa somos muitas
vezes obrigados a ouvir as músicas da “moda”, em que 40% são músicas brasileiras. 

A tia da Mariana trabalha numa produtora de eventos, que produz o “Rock in Rio” em Portugal e, em
2016, a Mariana teve a sua primeira experiência num festival: foi ao “Rock in Rio Lisboa”. O objectivo era ir
ver “Maroon 5”, que todos os dias ouvíamos na rádio a caminho da escola. Quando chegamos ao “Rock in
Rio”, estava a começar o concerto da Ivete Sangalo. Qual não é o meu espanto saber que, no final, a
Mariana tinha adorado a Ivete Sangalo e tinha gostado “mais ou menos” dos Maroon 5. Tinha gostado da
música,  das  roupas  e  das  coreografias.  Tinha  sido  o  concerto  que,  até  ao  momento,  ela  mais  tinha
gostado. 

O “Rock in Rio”, como é do conhecimento público, realiza-se de dois
em dois anos em Portugal. A Ivete Sangalo voltava a Portugal no dia 30
de Junho. Pensei em criar mais um laço de amizade com a minha filha,
tornando numa tradição a nossa visita ao “Rock in Rio” no dia de Ivete
Sangalo, como um programa apenas de meninas: um programa de mãe
e filha. 

E assim foi. No dia 30 de Junho, fomos almoçar com o avô paterno
da  Mariana,  que  fazia  anos.  À  tarde,  lá  fomos  a  duas  ver  o  grande
concerto  da  Ivete  Sangalo.  Cantou  as  mesmas  músicas  de  sempre,
trocou de roupa 10 vezes e a Mariana encantada.

Para além disso, ainda tivemos a oportunidade de conhecer a “Zona
Kids” do “Rock in Rio”, onde estavam os Dinaussauros da Lourinhã e “Os
Incríveis” da Disney. A Mariana teve direito a ser maquilhada, a comer
um hamburguer com batatas fritas e a ir à “Pool Party” do “Rock in Rio”. 

Mariana junto ao palco,

para ver melhor o concerto. 

Acabámos por ver o concerto da Katy Perry e chegámos muito tarde a casa, como ela gosta de dizer,
toda contente. 

Foi um dia muito divertido entre mãe e filha e que iremos repetir em 2020. 
Afinal, este é o dia em que as meninas têm um programa sem os meninos da casa, o pai e o mano. 
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Mariana, aluna do 2.º ano da EB Casaínhos, juntamente com a sua mãe,
Ana

*     *     *

O que é o Skimming?

O Tiago desde tenra idade sempre se mostrou muito apto para desportos radicais.  Este ano foi  a
loucura com a sua prancha de Skimming… O rapaz era capaz de passar um dia inteiro a apanhar a prancha
da areia e a atirá-la de novo para se colocar lá em cima e surfar à beira mar!

O Skimming teve o seu início perto de 1930, nas praias de Laguna Beach, Califórnia. Em Portugal só
apareceu na década de 1980. Os pioneiros do skimboard em Portugal encontravam-se a norte do país,
praticando, desde o início da década, nas extensas praias de areia fina da zona de Esponsende. Eram
conhecidos, na altura, por Cuca, Becas e Zé-Rau. Mais tarde, ficaram conhecidos Miguel Rato e MDT PI,
que praticavam na Linha do Estoril. 

O desporto mistura manobras de surf e de skate e o atleta precisa de correr da praia em direção ao
mar, aproveitando as ondas que estão na beira da praia. Em alguns locais,  como na Baía, no Brasil, é
chamado de “frus” (surf ao contrário) por causa da inversão: em vez de partir da onda para a praia, o
skimmer corre da praia para o mar.

Em Portugal, os campeonatos foram aparecendo e a modalidade ganhou divulgação, chegando, nos
anos 90, a ter uma grande projeção através da comiunicação social, patrocinadores e eventos.

As pranchas, que começaram por ser em madeira de contraplacado, evoluíram para espuma, como o
que é  usado nas  pranchas de surf,  o  que permitiu  uma maior  evolução nas manobras  e  no grau de
espectacularidade deste desporto. 

Nos dias de hoje, a modalidade tem bastantes praticantes no mundo inteiro. Já existem campeonatos
internacionais nos Estados Unidos, França, Chile, México e Portugal.

Aqui ficam algumas fotos do Tiago a praticar o seu desporto favorito... de momento!
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Tiago, aluno do 1.º ano da EB Fanhões, juntamente com a sua mãe,
Helena
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Assim se passou o nosso Verão

Pretendemos  que  as  férias  sejam  tempo  de
partilha e de vivência de novas experiências. 

Durante as férias, tirámos duas semanas para sair
do  local  onde  moramos  e  fomos  rumo  à  Costa
Vicentina.  Em Vila  Nova de Milfontes,  passeámos e
fizemos  praia.  A  pequenada  foi  a  banhos  e  muitos
castelos se fizeram na areia. O Manuel,  aventureiro,
iniciou-se no “bodyboard”. 

    

Visitámos o Cabo Sardão e a Zambujeira
do Mar.

Na  segunda  semana,  rumámos  à  Costa
Oeste  e  conhecemos  a  pequena  aldeia  de
Cambelas, localidade que fica entre Ericeira e
Santa Cruz, com uma praia com uma história
curiosa.  No dia 15 de Fevereiro  de 1978,  aí
encalhou  um  cargueiro  alemão  de  nome  ”
Alchimist Emden”. 

No seu interior transportava combustível. 
Todo o país ficou em alerta, pois, caso houvesse derrame, toda a costa oeste ficaria poluída. Após

vários  dias de grande azafama na pequena aldeia, o exército abriu um acesso à praia para conseguir
descarregar o cargueiro. E tudo acabou bem.

Hoje  em  dia  quando  a  maré  está  vazia,
ainda se avista parte do cargueiro.

Em Cambelas, a Mariana aprendeu a andar
de bicicleta sem rodinhas… Foi uma aventura:
muitas  quedas,  mas  a  vontade  de  aprender
ajudou a superar o medo.

O  melhor  do  nosso  Verão  foi  finalmente
conhecer  a  pequena  prima Mia,  que  nasceu
no dia 14 de Agosto, uma bênção para a nossa
família.

Assim se passou o nosso Verão.
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Mariana, aluna do 3.º ano da EB Casaínhos, Manuel, aluno do 1.º ano
da EB Casaínhos e João, juntamente com a sua mãe, Solange

*     *     *

Verão em Piódão

Neste Verão, ao contrário da maioria das pessoas, decidimos fazer férias no interior e conhecer um
pouco mais de Portugal. Fomos para a região centro, mais concretamente a zona de Arganil,  vila mais
conhecida pelos muitos rallies que ali se disputaram. 

Frequentámos as praias fluviais  do concelho:  Côja,  Folques,  Secarias  e Avô (sim, “avô” também é
nome de localidade), todas muito bem arranjadas e algumas até com areia e nadador-salvador.

Não fizemos só praia. Também percorremos algumas das aldeias mais conhecidas da região: fomos até
Piódão, uma das mais famosas aldeias históricas de Portugal.

Piódão situa-se na serra do Açor e para lá chegar temos de percorrer estradas muitas vezes estreitas,
repletas de curvas, mas com vistas deslumbrantes. Nos pontos mais emblemáticos existem miradouros
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onde podemos parar e apreciar a paisagem. Este ano, face ao fogo de Outubro do ano passado, muita da
paisagem ainda se encontra com as marcas visíveis do incêndio.

A aldeia é encantadora. Parece um presépio! A maioria das casas é feita de xisto, pintada de azul e as
ruas são muito estreitas e inclinadas, levando-nos por vezes a imaginar que estamos num filme antigo,
onde ainda existem Reis e Castelos...

Um aviso: o tempo pode ser muito instável! Quando chegámos estava um sol radioso e, passadas duas
horas, já chovia a potes...

Recomendamos a visita.

Sofia, aluna do 1.º ano da EB Fanhões, juntamente com a sua mãe,
Sandra, e restante família

*     *     *

Magnífica aventura em Paris

Este  Verão,  vivemos  uma  intensa  e
inesquecível  aventura  em  família  na
Disneyland Paris. 

O  Parque  Disneyland  é  um  cenário
gigante, com espetáculos e paradas todos
os dias do ano. 

Vivemos a alegria das histórias Disney
com  o  Mickey  e  os  seus  amigos,  que
desfilam em fantásticos carros alegóricos,
com um dragão que cospe fogo e muita,
muita magia!
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À  noite,  pudemos  deslumbrar-nos  com  o
lindíssimo espectáculo  que ilumina todo o  Castelo
da Bela Adormecida, com algumas das personagens
preferidas  e  fogo  de  artifício:  fantástico  e
inesquecível!

As nossas diversões favoritas foram a “Torre do
Terror”,  em  que,  do  seu  ponto  mais  alto,  um
elevador  se  precipita  para  o  abismo,  numa queda
mais  rápida  do  que  a  força  da  gravidade,  e  a
montanha  russa  do  “Star  Wars”,  que  proporciona
uma viagem no espaço, com uma volta de 360 graus,
e  o  embarque  numa  nave  espacial  para  uma
excursão intergaláctica, em 3D, até à galáxia de “Star
Wars”.

Neste ambiente de magia, comemorámos o dia
de aniversário do pai!

Tirámos um dia para conhecer Paris,  considerada a cidade luz.  Visitámos a Torre Eiffel,  o  Arco do
Triunfo, a Catedral de Notre-Dame, a Pirâmide rodeada pelos edifícios do Louvre, a igreja de estilo gótico
Sainte Chapelle, os “Champs-Élysées”, uma das mais famosas ruas do mundo, entre outros locais. 
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Visitámos  ainda  o  Palácio  de  Versalhes,
património mundial de UNESCO, que se localiza nos
arredores  de  Paris,  e  cuja  história,  dimensão  e
imponência dificilmente terão rivais. Numa palavra,
magnífico!

Sem  dúvida  que  ficámos  com  imensa  vontade  de
voltar à Disneyland e a Paris.

Gonçalo, aluno do 1.º ano da EB Fanhões,  juntamente
com a sua mãe, Luísa, e restante família

*     *     *

O que fizemos juntos nestas férias…
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Um tempo precioso para nós, são as nossas férias em família. Este ano decidimos ir para a Praia e para
o Campo. Passeámos pelas belas praias da costa alentejana, mais precisamente Vila Nova de Milfontes,
onde o Rodrigo teve a liberdade de se “empanturrar” com bolas de berlim com creme e crepes com
gelado.  

Por curiosidade, visitámos locais como Porto Côvo, Sines e, de regresso, uma paragem por Grândola.
Depois, viajámos cerca de 500 quilómetros rumo a Vilarelho da Raia, aldeia natal do meu marido, agora
bastante conhecida pela recriação da “Rota do Contrabando”.

Este é um lugar onde o Rodrigo gosta muito de estar e onde tem a oportunidade de mexer na terra,
nos animais,  divertir-se nas  festas populares,  conhecer primos,  tios… Alguns com pronuncia francesa,
outros  que  falam  mais  galego  do  que  português,  outros  ainda  com  os  sons  da  América,  tudo  isto
misturado com a bela pronuncia do Norte.

Já  se  torna  hábito  visitarmos  a
bela cidade de Chaves, na altura em
que celebram a “Festa dos Povos em
Aquae  Flaviae”,  festa  que  nos  leva
de  volta  ao  Império  Romano,  ao
Império de Tito Flávio Vespasiano.

É recriado um mercado galaico-
romano,  com  iguarias
gastronómicas,  manjares,  saberes
ancestrais,  simulações  bélicas  (luta
entre  gladiadores,  luta  galhofa)  e
jogos, cortejos e animais exóticos. 

Estão  também  representados  os  povos  galaicos,  legionários,  gladiadores,  senadores,  músicos,
bailarinos, mendigos, escravos, falcoeiros e divindades. 

Nestes últimos anos, esta festa tem sido um ponto de interesse comum a toda a família. 
Para o ano há mais!

Rodrigo, aluno do 4.º ano da EB Fanhões, 
juntamente com a sua mãe, Vera
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Arte na Pedra – Fanhões, Terra de Calceteiros

Para homenagear o Homem e a profissão, a Junta de Freguesia de Fanhões (JFF) registou, junto do
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), a marca “Fanhões – Capital do Calceteiro”. 

Arte  de  inegável  valor  patrimonial,  Fanhões  pretende,  com  esta  iniciativa,  engrandecer  todos  os
Artistas que se dedicaram a fazer da calçada portuguesa um símbolo do elevado nível artístico da nossa
nação.

Esta foi uma iniciativa pública da JFF e aberta a artesãos, artistas, entidades, instituições, entre outros,
que, entre 15 de Maio e 30 de Setembro de 2018, quisessem colocar a sua arte e a sua visão numa pedra
de calçada. Os frutos da imaginação dos participantes serão colocados em exposição permanente na JFF,
para apreciação pública.

A APEENEF não quis deixar de participar e, em união, as crianças e os educadores do ATL de Verão
elaboraram uma coleção onde a imaginação e a criatividade imperam.

Mal podemos esperar pela abertura  da exposição para poder apreciar  todas as  peças  em grande
detalhe!
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A Presidência em Fanhões 

Nos passados dias 21 e 22 de Setembro, teve lugar a iniciativa “A Presidência em Fanhões”. Com o
objetivo de aproximar os órgãos governativos da população e das realidades locais, a Câmara Municipal
de Loures (CML) teve, durante esses dois dias, a sua sede na Junta de Freguesia de Fanhões (JFF).

O executivo camarário contactou com as nossas gentes e visitou algumas instituições locais, tendo,
assim, a possibilidade de ficar a conhecer as dificuldades e os desejos dos habitantes da nossa freguesia.

No dia 21, e no âmbito desta iniciativa, o executivo, acompanhado dos mais altos representantes dos
agentes educativos da Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures, do qual a EB Fanhões e a EB Casaínhos
fazem parte, visitaram estas duas escolas. A APEENEF também marcou presença.

Aí puderam contactar com a nossa  realidade escolar,  ficando a conhecer o lado positivo dos nossos
equipamentos educativos, bem como todas as situações que necessitam de intervenção e de melhoria
por  parte  de  quem  tem  poder  para  tal.  Aguardamos  a  resolução  das  situações  identificadas  com  a
celeridade possível. Foi um dia muito animado e aqui deixamos algumas imagens da visita à EB Fanhões.
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Emoções!  Ao  longo  da  nossa  vida,  vamos  sentindo  várias  emoções,  todas  elas  diferentes,  umas
positivas, outras negativas e cada uma delas com a sua intensidade, como se houvesse um termómetro,
todas elas fazem parte do teu crescimento. 

É importante para ti e para quem te rodeia que consigas identificar, explicar e gerir as emoções. 
Nesta página, iremos falar das emoções para que as possas identificar.

Alegre

Quando  acontece  algo  bom  e  que  nós  queríamos,
sentimos dentro de nós um grande contentamento. O nosso
corpo  parece  ganhar  energia  e  fica  leve,  tem  vontade  de
saltar  e  sorrir.  Ficamos  com  um  olhar  mais  brilhante  e
sorridente.
Dica:  Sorri  muito,  pula  e  abraça  as  pessoas  de  quem

gostas. Já reparaste que quando sorris a alguém fazes com
que  essa  pessoa  também  sorria?  Vale  a  pena  partilhar
emoções boas!

Triste
Quando  acontece  algo  mau,  ou  difícil,  ou  quando

perdemos alguém,  ou alguma coisa que era importante
para nós, sentimos vontade de nos “encolher” dentro de
nós. O nosso corpo parece ficar sem energia, sem vontade
de fazer coisas (até as que gostamos), temos vontade de
chorar e de estar sozinhos.
Dica:  Quando  te  sentires  triste,  procura  alguém  em

quem confies e de quem gostes e conversa sobre o que te
está a fazer sentir assim. Sabias que falar sobre as nossas
tristezas com quem mais confiamos faz com que a tristeza
diminua?

Olívia Andrade
Farmacêutica
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M.ª José Santos
Farmacêutica
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PARÓQUIA DE S. SATURNINO DE FANHÕES

CATEQUESE

INÍCIO DA CATEQUESE  –  30  DE SETEMBRO

INSCRIÇÕES    ABERTAS
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RIR É O MELHOR REMÉDIO

– Tenho um filho muito inteligente; tem 6 meses e já anda. 

– O meu é mais esperto! Tem 10 anos e ainda temos de o levar ao colo!

– Mãe, castigarias uma pessoa que não fez nada? 

– Claro que não, filho. 

– Então não me castigues, porque não fiz os deveres.

– Queres que te conte uma anedota ao contrário?   

– Sim.   

– Então começa a rir-te.   

– Como correu o exame?

– Muito mal. Deixei tudo em branco. E tu?

– Eu também. Se calhar vão pensar que copiámos...

Uma criança pede ao pai que lhe faça os trabalho de casa.   

– Não, filho. Isso não estaria correto.   

– Bem, pai... Mas, de qualquer forma, tenta.   

Fonte: Alfa – Anedotas e Adivinhas, Porto Editora, 2.ª edição, novembro de 2015
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Qual é coisa, qual é ela...

Quem corta o cabelo 20 vezes por dia sem ficar careca?

O barbeiro.

O que deve fazer quem perde o autocarro 44?

Apanhar duas vezes o 22.

Qual é o oceano que não se zanga com ninguém?

O Pacífico.

O que diz o algarismo 0 ao algarismo 8?

Esse cinto não te está muito apertado?

Quando é que brincar vem antes de estudar?

Quando se abre um dicionário.

Que tipo de canguru salta mais alto que um arranha-céus?

Todos. Os arranha-céus não saltam.

Como meter 50 teimosos dentro de um carro?

É só dizer que não cabem.

Fonte: 365 dias, 365 piadas – Com adivinhas engraçadas, Volume 2, Porto Editora, junho de 2017
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Vamos colorir!

Descobre estas palavras relacionadas com as férias de Verão
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Simetria: completa e descobre que animal é

Vamos ligar os pontos?
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