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Editorial 

Conta a história que, no séc. III, o 
Império Romano estava envolto em 
muitas guerras e poucos homens se 
alistavam para ajudar nas batalhas. O 
Imperador achou que tal se devia a os 
homens não quererem deixar as suas 
esposas e proibiu os casamentos. 
O bispo Valentim não conseguiu 
respeitar esta ordem e continuou a 
casar muitos em segredo. Quando foi 
descoberto, foi preso e condenado à 
morte. Durante este período, muitas 
pessoas enviavam-lhe cartas e flores, 
agradecendo-lhe pelos seus atos 
corajosos e mostrando que continuavam 
a acreditar no Amor. Assim nasceu o 
hábito de trocar cartas e presentes com 
os que amamos no dia 14 de fevereiro. 
É num ambiente de Amizade, Amor, 
Solidariedade, ou seja num ambiente 
emocionalmente equilibrado, que 
desejamos que os nossos f i lhos 
cresçam. Aqui, todos temos um papel 
primordial, pela forma como tratamos, 
falamos e nos dispomos a ajudar os 
outros. 
Deixo um desafio: que tal transformar o 
tradicional dia dos Namorados no Dia 
dos Amigos. Vamos enviar um postal, 
ou uma mensagem, a alguém que 
prezamos. Vamos tornar este dia 
especial para alguém! 

Cátia Oliveira 
Presidente da Direção Administrativa da 

APEENEF e Diretora d'O Pequeno Saloio
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Continua a apresentação dos membros da direção da APEENEF. Esta é uma ótima 
oportunidade para ficar a conhecer em maior detalhe quem está por trás da nossa 
Associação. Estas são pessoas cujo principal objetivo é contribuir para que a 
experiência educativa das nossas crianças seja cada vez mais completa e 
abrangente. 

 

 

Quem é a Luísa Machado Vidal?  

Nasci e cresci em Fanhões, sou casada e tenho 
dois filhos, de 6 e 11 anos. 

Sinto um enorme orgulho e alegria em poder 
dizer que a escola que frequentei até ao 6.º ano 
(telescola) é atualmente a segunda casa do meu 
filho mais novo, que tão bem o acolhe todos os 
dias. 

Sou uma pessoa simples, de afetos, grata por 
tudo a que a vida me tem proporcionado. Otimista 
por natureza, prefiro ver o copo sempre meio cheio. 
Prefiro a solução ao problema e dos acontecimentos menos bons tiro lições para o 
futuro. 

Aos meus filhos, em especial, gosto de transmitir que sem trabalho nada se 
consegue, realçar qualidades, reforçar pequenas vitórias e motivá-los a 
conseguirem mais e melhor, com respeito pelo próximo e sem passar por cima dos 
demais. 

O passatempo de eleição da família são os jogos de tabuleiro: passamos horas e  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horas a jogar ao Dixit, Catan, Ticket to Ride, Carcazone, A Minha Casa, entre 
outros. 

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

O Gonçalo frequenta a escola de Fanhões desde os 3 anos, estando neste 
momento no 1.º ano. A Carolina está atualmente no 6.º ano, tendo frequentado 
esta mesma escola desde o JI até ao 4.º ano. 

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

O contato deu-se quando a minha filha mais velha entrou para o JI, em 2011, e 
iniciou a frequência das AEC, geridas por essa Associação, e que constituem uma 
mais valia para as crianças. Simultaneamente, participámos em eventos 
organizados pela APENEEF, que fomentam o convívio entre as crianças e as 
famílias. 

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

A entrada na Associação deu-se no ano letivo 2014/2015 e desde então que 
ocupo as funções de Tesoureira da Direção. 

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

São inúmeras as atividades desenvolvidas, sendo de realçar a gestão das AEC de 
1.º ciclo, mediante protocolo celebrado com a Câmara de Loures, estando a cargo 
desta Associação, nomeadamente, o recrutamento e pagamento de professores. 

Destaco o Centro de Atividades de Tempos Livres em Fanhões (ATL), essencial 
para que as crianças se mantenham ocupadas durante o tempo extraescolar, 
enquanto os pais exercem as suas profissões, sendo diversas as atividades aí 
proporcionadas, em especial nos períodos de férias escolares. 

Por fim, salientar a existência, há já vários anos, d’O Pequeno Saloio, que muito 
deve à resiliência da anterior Presidente, Olívia Andrade, à energia renovada da 
atual editora do jornal, Mafalda Zenida, à inestimável participação de voluntários, 
alguns sem relação direta com as nossas escolas, e que oferecem parte do seu 
tempo a esta causa, bem como ao empenho de professores e educadores, 
permitindo uma maior aproximação das famílias à escola. 
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Quais as aspirações para o ano letivo 2018/2019? 

Este foi um ano de renovação da APENEEF, com entrada de novos membros, 
alteração de cargos e mudança de Presidente, pelo que o meu maior desejo é que 
a Associação continue a desenvolver com sucesso a sua missão na defesa e 
promoção dos interesses dos associados, em tudo quanto respeita à educação e 
ensino dos nossos filhos e educandos, com a colaboração de todos os parceiros. 

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

Podendo não ser evidente para alguns Pais e Encarregados de Educação, dizer 
que o trabalho desenvolvido pela Associação e por todos os seus membros obriga a 
muitas horas de dedicação e entrega. 

Apelar ao envolvimento de todos os Pais e Encarregados de Educação, 
inscrevendo-se como sócios, participando em eventos e apresentando sugestões 
construtivas. 

Acredito que o sucesso escolar das crianças depende muito do envolvimento dos 
pais e familiares próximos na vida da escola.  

Bom ano para todos e todas! 

*     *     * 

E assim ficamos a conhecer mais um elemento dos Órgãos Sociais da APEENEF 
para este ano letivo. A rubrica continua na próxima edição. Não percam! 

*     *     * 

QUEM É A APEENEF? 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Fanhões 
visa, acima de tudo, o desenvolvimento das crianças das escolas de Pinteus, 
Casaínhos e Fanhões. Para esse efeito, disponibiliza um serviço de ATL, coordena 
AEC, organiza festas e outras atividades, etc.. 

Para todas estas iniciativas são necessárias muitas horas de voluntariado por 
parte da direção, bem como recursos financeiros para fazer face aos custos 
inerentes à prossecução das ações de cariz educativo. 

Para ajudar, faça-se Sócio(a) da APEENEF  

e mantenha as suas quotas em dia! 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Horário do Serviço de ATL 

Fanhões 

Entre as 7h30 e as 9h00, entre as 
17h30 e as 19h00 e a tempo inteiro 
nas interrupções letivas: Férias de 
Natal, Páscoa e Verão. 

Casaínhos 

Entre as 17h30 e as 19h00 durante o 
período escolar.

Torne-se Sócio(a): preencha uma Proposta de 
Sócio e efetue o pagamento da quota anual 
(10,00€). Contribua para o desenvolvimento das 
nossas crianças e usufrua dos protocolos/
parcerias em vigor. 

Mais informações na sede da APEENEF (Escola 
EB 1 de Fanhões, Rua da Lapa, 2670-699 
Fanhões) durante o horário de funcionamento 
d o A T L , a t r a v é s d o e n d e r e ç o 
apeenef@gmail.com, ou do número de telefone 
219 731 190.  

Faça-se Sócio(a) da APEENEF hoje mesmo!

mailto:apeenef@gmail.com


A GENTE FAZ O BOM AMBIENTE EMOCIONAL 

Que valores queremos, como pais, educadores e comunidade, que as nossas 
crianças apreendam? A honestidade, a disciplina, a humildade… É verdade: valores 
válidos não faltam. Podemos também falar de justiça, empatia, ou gratidão.  

No entanto, a verdadeira questão é como é que os mais pequenos assimilam 
estas características que serão a base da sua existência? 

Não há qualquer dúvida de que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a 
relacionarmo-nos com os outros, a ouvir e a ser ouvido, a agradecer o que temos, a 
partilhar e a ajudar. É o afeto que a criança sente por parte de quem dela cuida 
que a faz crescer e amadurecer. A casa de cada um é uma janela para o mundo: 
como nos comportamos lá dentro, assim nos comportaremos fora de portas. 

Ainda que por vezes não pareça, os nossos filhos estão atentos a todos os nossos 
gestos e atitudes e estão prontos a reproduzi-los logo que a oportunidade se 
apresente. Sabemos - uma lição muitas vezes aprendida a custo - que palavra e 
ação têm de estar em sintonia. Dizer “eu posso porque sou um adulto” é uma 
desculpa que não nos leva muito longe…  
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O exemplo dos pais, transmitido com carinho, gera um respeito amoroso no 
filho, que sabe que pode confiar na sua família. 

O papel da escola? Assentes as bases de um desenvolvimento harmonioso, que 
começa com a afeição familiar, a criança irá, tendencialmente, encarar a escola 
como um local onde pode, por um lado, conhecer o mundo cada vez melhor e, por 
outro, dar-se a conhecer aos outros. 

Família e escola encontram-se e complementam-se a todo o momento: o que 
aprendemos em casa tem utilidade na sala de aula e os conhecimentos adquiridos 
em ambiente escolar ajudam a criança a perceber cada vez melhor aquilo que a 
rodeia, podendo experimentar uma interação diferente com familiares, amigos e 
restante comunidade, quando partilha com estes as suas descobertas. 

A família foi desenhada para educar e a escola foi concebida para formar. Porém, 
é muito comum confundir ambas as áreas. A primeira deve centrar-se no amor, na 
moralidade e na cortesia. Já a segunda dá primazia às normas, às boas práticas e 
ao “experimentar fazendo”. 

Contudo, educação e formação têm igualmente pontos em comum, como o 
respeito pelo outro, a empatia e o desenvolvimento de um sentido crítico. 

Que bom podermos confiar que a escola dos nossos filhos está atenta aos 
desafios do mundo de hoje, que desperta as crianças para o seu lugar no mundo, 
que lhes ensina que “eu sou o outro e o outro sou eu”, que a criatividade e a 
imaginação dentro de cada um devem ser usadas sempre que possível. 

As nossas escolas acrescentam um valor tremendo às vidas dos nossos pequenos: 
entre aulas de matemática, português, estudo do meio, inglês, música, atividade 
física ou expressões, entre visitas de estudo, projetos de reciclagem, mobilidade 
segura e iniciativas de solidariedade, os nossos filhos apresentam-se como a 
geração que, desde o início dos tempos, maior acesso tem ao conhecimento. E, 
acima de tudo, a geração que, potencialmente, melhor conhecerá as repercussões 
do seu altruísmo. Isto é de valor(es)! 

Termino com uma frase de Robert M. Hutchins, um filósofo educacional norte-
americano: 

“Educar não é corrigir os alunos, entretê-los, ou fazer deles 
técnicos especializados. É, isso sim, abalar as suas mentes, expandir 
os seus horizontes, inflamar os seus intelectos, ensiná-los a pensar 
corretamente, se possível.” 

Texto da editora 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NOTÍCIAS DE PINTEUS

Começamos o mês de janeiro com um passeio pela aldeia para cantar as Janeiras 
e um Bom Ano desejar a todos.  
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Como é habitual, o frio faz-se sentir dentro e fora da escola, pois o aquecimento 
é insuficiente. Para aquecer, fomos à “Oficina de Experiências”.  

Começámos por explorar o material de Laboratório que a C.M.L. ofereceu e depois 
fizemos muitas experiências.  
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É através da experiência que as 
crianças desenvolvem e formam a 
sua personalidade e despertam 
p a r a o u t r a s f o r m a s d e 
curiosidade. 
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JANEIRO NA EB DE CASAÍNHOS 
A GENTE FAZ O BOM AMBIENTE 

Na EB de Casaínhos, demos inicio às 
atividades de 2.º período dando 
continuidade aos nossos trabalhos e 
formulando desejos próprios desta 
época do ano. Cumprimos a tradição 
e c a n t á m o s o s Re i s p a r a a 
comunidade de Casaínhos. 
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Juntámos aos nossos desejos de sucesso, trabalho, saúde e um voto superior:  

JANEIRO É TEMPO DE SERMOS MENSAGEIROS E CONSTRUTORES DA PAZ.  
Cada um de nós poderá ser construtor da Paz e contribuir para fazer um 

ambiente melhor. 
Nas salas de aula, ouvimos contar histórias que nos ajudaram a refletir, 

conversámos sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e desenvolvemos 
trabalhos que iremos partilhar com toda a comunidade.  

Aqui deixamos uma história que nos acompanhou ao longo deste mês frio de 
inverno e que nos ajudou a continuar a refletir sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

POMBA DA PAZ 

Na floresta da Amazónia, vivia uma pomba que 
decidiu que era tempo de viajar. Pelo caminho, 
encontrou um pássaro que levava no bico um jornal. 
Ela disse-lhe que procurava emprego. O pássaro 
deixou cair a página dos pequenos anúncios, que a 
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pomba começou a ler cheia de interesse.  
Com surpresa, a pomba reparou no seguinte anúncio: “Procuramos 

mensageiro. Bom ordenado. Dirigir-se à porta de pororoca, na foz do 
rio amazonas e perguntar pela pedra do velho sábio”. Contente, a 
pomba pôs-se a caminho.  

Foi então que encontrou uma águia velha e cega, que lhe pediu que 
a ajudasse a voltar para o seu ninho. A pomba foi apanhar um 
raminho de árvore e disse à águia que se agarrasse a ele, que a 
levaria até casa. A águia, agradecida, deu à pomba um pedaço de 
barro cozido em forma de A, o qual poderia servir para fazer de teto 
da sua casa.  

Continuando o seu voo, a pomba ouviu uma vozita chorosa, que 
saía de um ovo caído do ninho. Durante um bocado, a pomba deitou-
se sobre o ovo, aquecendo-o e o passarinho pôde sair sem dificuldade 
da casca que o envolvia. Como recompensa, a avezinha deu à pomba, 
uma casca de ovo em forma de M e disse-lhe que se servisse dela 
como porta para a sua casa.  

Um pouco mais adiante, a pomba ouviu gemer uma margarida 
desenraizada. Plantou-a de novo com cuidado com a ajuda do 
raminho de árvore. E a flor contente, ofereceu-lhe um A 
confecionado com as duas raízes, que podia servir como uma mesa na 
sua casa.  

Chegada a casa de pororoca, a pomba dirigiu-se à pedra do velho 
sábio, que era guardada por um rato. Depois de ter pago com uma 
das suas penas a entrada, esperou até de manhãzinha por ser 
atendida pelo velho sábio. Quando se encontrou com o velho, este 
perguntou-lhe porque havia demorado tanto a chegar. A pomba 
contou toda a sua história dispondo diante dele as letras que 
ilustravam os vários episódios. Daí resultou a palavra AMA. Disse o 
velho sábio: “atrasaste-te, apenas porque pensaste primeiro nos 
outros e depois em ti, por isso dou-te emprego. Irás por todo o 
mundo. Nada te faltará. Voarás, tendo no bico o ramo que te auxiliou 
a salvar a águia e a margarida, e esse ramo permanecerá para sempre 
verde. As letras, servir-te-ão de abrigo, e em todo o mundo, serás 
conhecida pela “POMBA DA PAZ”.  

História tradicional do Brasil  
Fonte: Dennis, Lynne. A Pomba da Paz, Uma história do Brasil. O Livro de Natal 

da UNICEF,1983. 
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Observámos pombas desenhadas e ouvimos falar de um grande pintor chamado 
Picasso que pintou a paz e muitas pombas da paz. 

Pela Paz experimentámos ser artistas. Fomos poetas e pintores. 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Os meninos do jardim com os 5 
sentidos descobriram a paz e o 
inverno.



    VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA MARINHA E AO PLANETÁRIO 

No dia 18 de janeiro, os alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos fizeram uma visita de 
estudo ao Museu da Marinha e ao Planetário. 

Saímos da escola por volta das nove horas e trinta minutos e chegámos às dez 
horas e quinze minutos. Primeiro lanchámos e, depois, entrámos no Museu da 
Marinha.  

Vimos estátuas e réplicas de barcos muito 
antigos que os portugueses usavam no tempo 
dos Descobr imentos. Vimos também 
submarinos, canhões, espadas, espingardas e 

quadros valiosos que mostram um 
pouco da história de Portugal. Havia 
igualmente “figuras de proa”, ou seja, animais esculpidos em madeira com que os 
portugueses embelezavam a frente dos navios. 

Quando acabámos esta visita, 
fomos almoçar nos jardins de 
Belém e brincámos num parque 
infantil. 
Às catorze horas, visitámos o 
Planetário. Vimos um pequeno 
filme sobre a vida na Terra. Foi-
n o s e x p l i c a d o q u e o s 
marinheiros se guiavam pelas 
estrelas para se orientarem no 
mar. Mostraram-nos algumas 
constelações, como a Ursa Maior 
e a Ursa Menor. 
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Pouco depois, fizemos uma viagem por 
todos os planetas do sistema solar.  
Por fim, fomos à Lua e assistimos à 
simulação de uma trovoada. 
Foi um passeio muito divertido em que 
aprendemos muitas coisas sobre o nosso 
planeta. Temos que o proteger!  
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NOVIDADES DA EB DE FANHÕES 
DIA DE REIS  

 

O J.I. de Fanhões comemorou o Dia de com a confeção de bolo Rei. 
  
Nesta atividade esteve envolvida a Pastelaria Adro Doce que, muito 

amavelmente, ofereceu a massa e disponibilizou um dos seus pasteleiros, o Sr. 
Tito, para nos explicar todo o processo.  

Cada criança fez e decorou o seu bolo e, no final do dia, levaram-no para casa 
para saborear com a família. A nossa escola foi invadida por um cheiro maravilhoso 
e, segundo as famílias e os nossos pequenos pasteleiros, o bolo estava delicioso.  

Deixamos um agradecimento especial à Pastelaria Adro Doce pela sua preciosa 
colaboração e disponibilidade. 
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Aprendemos que: 

✓ O Fermento é para a massa do bolo crescer e Levedar é 
o tempo que a massa leva a crescer. 

✓ A côdea dourada simboliza o Ouro, as frutas 
cristalizadas simbolizam a Mirra e o açúcar de polvilhar 
simboliza o Incenso. 

✓ O bolo tem a forma redonda e um buraco no centro, 
para fazer lembrar uma Coroa com as suas pedras 
preciosas. 
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JANEIRAS 

A convite da Câmara 
Municipal de Loures 
fomos, mais uma 
v e z , c a n t a r a s 
Janeiras. 
Agradecemos o que 
têm feito por nós e, 
c o m o m a n d a a 
tradição, fizemos os 
nossos pedidos. 

Este ano, pedimos que nos oferecessem dois rádios, três computadores e que nos 
instalassem Internet na 
sala dos professores.  

Pedimos também 
que aumentassem o 
volume da campainha, 
para que as nossas 
v i s i ta s , pa i s e/ou 
alunos não reclamem 
pelo tempo de espera. 

No final, recebemos 
um lanche delicioso 
e s a c o t é r m i c o 
muito útil. 
Temos a certeza que 
nos irão satisfazer 
os pedidos!  
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MOBILIDADE SEGURA 

Mais um ano e, desta vez, é a turma do 4.º ano que participa no Projeto 
“Mobilidade Segura”, com a colaboração da GNR e da Câmara Municipal de Loures. 

Tivemos a primeira sessão de sensibilização no dia 14 de janeiro. Foi muito 
elucidativa e gostámos muito. 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VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA MARINHA E AO PLANETÁRIO 

No dia 18/01/2019, as escolas 
básicas de Casaínhos e Fanhões 
realizaram uma visita de estudo 
ao Museu da Marinha e ao 
Planetário. 

 

Foi um dia muito bem 
passado! O sol apresentou-
se durante a manhã e assim 
se manteve até à hora em 
que entrámos no autocarro. 

O Museu da Marinha fez-
nos viajar até aos nossos 
antepassados. Fomos muito 
corajosos e aventureiros! 

O Planetário fez-nos per-
correr o espaço. Desta vez, 
fomos até à Lua.  Conse-
guimos visitar os planetas 
Marte, Júpiter e Saturno.  
De regresso à nossa querida 
Terra, sentimos a trovoada 
mas, desta vez, não tão 
intensa! 
Adorámos a visita! 
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Otimista!

A vida é boa! Olhamos à nossa volta e sentimos 
que tudo vai correr bem! Os problemas 
resolvem-se e os pensamentos maus estão só de 
passagem! Mesmo quando passamos por 
momentos difíceis que nos fazem sentir mal, 
sabemos que, a seguir, virão coisas boas que nos 
fazem sentir muito bem, sorrir e cantar! 

Dica: Confiar que vai correr tudo bem é bom e 
útil. Lembra-te de te sentires assim para 
poderes voltar a “chamar” o optimismo sempre 
que a tua cabeça começar a ficar com medo do 
que possa acontecer. 

Desconfiado!
Sentimo-nos cheios de dúvidas em relação ao que 
alguém nos está a dizer. Parece que é difícil de 
acreditar. O corpo fica inquieto e na cabeça há muito 
pensamento a dizer “Será? Será mesmo assim? Não 
acredito…” 

Dica: Quando te sentires desconfiado, pensa com 
calma se há alguma razão para isso, ou se é só porque 
estás com medo de alguma coisa. 

Olívia Andrade  
- Farmacêutica 
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antes que amanheça 

deixas-me aqui neste nada 
a sentir o tempo que fere 
esta alma que nada diz, não fulge mais 
para que o passo no beiral 
me conduza à névoa, que me espera 
antes que a noite, muda, 
se dilua na luz da aurora 
e eu num suspiro, não desespere mais 
 

Lino Costa 
In: Versejos Livres (Blogs do Sapo) 

Lisboa, 19 de Novembro de 2018 
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Ouve 

 

Desde muito cedo, na sua aventura de estrada com os “Deolinda”, mostrou-se 
uma voz única no panorama nacional feminino. 

Com temas que eternizou com a sua voz, como “Fado Toninho”, ou “Um Contra 
O Outro”, os “Deolinda” demonstraram que o seu estilo arrojado era muito bem 
aceite pelos ouvintes. 

A voz de Ana Bacalhau carregou de forma triunfante o poema musicado “Parva 
Que Sou!”, aguçada critica e sátira ao momento que o país atravessava, uma crise 
financeira e política profunda, sem precedentes, em que massas de emigração se 
deram e em que a fome voltou sem rodeios aos lares dos portugueses. 

Ana Bacalhau remete-se, atualmente, a uma carreira a solo, com temas 
interpretados como "Ciúme”, “Leve como uma Pena”, ou “Menina Rabina”, entre 
muitos outros, que fazem desta artista multifacetada uma intérprete como 
nenhuma das que nos rodeiam. 

Bons Sons! 
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Vê 

Júlio Pomar 
 

Nasceu em Lisboa, a 10 de Janeiro de 1926 e faleceu, 
também em Lisboa, a 22 de maio de 2018. É um dos mais 
reconhecidos pintores modernistas portugueses. 
Acérrimo lutador anti-regime ditatorial do estado novo, 
Júlio Pomar afirma-se no movimento Neorrealista 
através da sua arte. 
Artista multifacetado, 
centrado na pintura, 
deixa no seu espólio 
desenhos, gravuras e 
várias outras manifes-

tações artísticas, também ao nível da escrita. 
Com um Curriculum invejável, Júlio Pomar, 
marca a sua carreira com uma grande exposição 
promovida pelas mui nobres e honrosas Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação 

de Serralves. 
O seu reconhecimento internacional faz dele um artista 
mundialmente consagrado, com altas taxas de visitação 
das exposições da sua obra que tiveram lugar em vários 
pontos do mundo. 

Lino Costa 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Zimbro
Especiaria de sabor apimentado, ligeiramente resinoso 
e adocicado, semelhante à pimenta-rosa. Baga de 
zimbro é a designação comum dada às pinhas 
produzidas por diversas espécies.  
Apresentam-se como pequenas bolinhas pretas que 
podem ser adicionadas aos preparos inteiras ou 
trituradas. 

É utilizada, desde tempos imemoráveis, como especiaria, particularmente na 
cozinha do noroeste europeu e pelos povos da América do Norte.  

São utilizadas nas marinadas e em receitas de caça. Usadas também para dar 
aroma e cor a diversas bebidas destiladas, entre as quais o gin. A indústria da 
perfumaria recorre igualmente à sua utilização. 

Quando imaturas, são verdes, mas, quando amadurecem, engrossam, amolecem 
e ganham sabor e aroma frutado. A cor mais comum é negra-azeviche, ou azul-
escura com laivos de púrpura. A utilização culinária cinge-se, em geral, às bagas 
maduras, de preferência as de cor negra. 

As camadas externas da baga são relativamente pobres em sabor, razão pela qual 
são ligeiramente maceradas antes de serem usadas como condimento. Podem ser 
usadas frescas ou secas, porém a intensidade do seu aroma e sabor declina com a 
secagem e armazenamento. 

Algo para nos deliciar: 
Leite-creme de laranja e zimbro: 
• 180 gr de açúcar 
• 50 gr de maisena 
• 12 gemas 

• 1 l de leite 
• 2 cascas de laranja 
• 4 bagas de zimbro 

Verta um pouco de leite para uma tigela, junte a maisena, dissolvendo bem 
quaisquer grumos e reserve. Noutra tigela, coloque o açúcar, as gemas e bata bem. 
Leve ao lume um tacho com o restante leite, junte as cascas de laranja, as bagas 
de zimbro e deixe ferver. Junte, aos poucos, as gemas e mexa energeticamente. 
Adicione a maisena e mexa bem, para não formar grumos. Retire as cascas de 
laranja, as bagas de zimbro e deixe engrossar.  
Remova do lume e sirva decorado a gosto.  
Bom apetite!        

                        M.ª José Santos  
                         - Farmacêutica  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A EB de Fanhões é ponto de recolha dos bens a doar a esta causa. 
Ajude a ajudar! 
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Delícia de Chocolate: Amor com amor se paga! 

Ingredientes: 
- 4 ovos 
- 7 colheres de sopa de açúcar 
- 4 colheres de sopa de farinha 
- 1 tablete de chocolate para culinária 
- 150 gr de manteiga 

Preparação: 
Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Derreter o 
chocolate com a manteiga e juntar ao preparado anterior. Bater. Por fim, juntar a 
farinha e bater até todo o creme ficar envolvido. Levar ao forno a 200° C durante 
20 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Decorar a gosto com açúcar em pó. 

 

Receita recomendada por Mariana, aluna do 3.º 
ano da EB de Casaínhos, para o Dia dos Amigos 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 Pinta de acordo com os números! 
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Faz as seguintes somas:  
 

 
 

Na próxima página, encontras marcadores de livros para  
recortares, personalizares e ofereceres aos teus amigos!
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