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Editorial 

Nesta edição, iremos debruçar-nos 
sobre uma temática importante, que 
deve constar na vida de cada um de 
nós: a solidariedade. 
Diz o Dicionário da Língua Portuguesa 
da Porto Editora que Solidariedade é 
ter um “espírito de compreensão e 
entreajuda; manifestação desse espírito 
através de atitudes que melhoram a 
situação e conduzem ao bem-estar dos 
outros”. É sobre este princípio que 
queremos, como pais e educadores, que 
os nossos filhos cresçam: cheios de 
vontade de ajudar! 
Com isto em mente, a nossa Associação 
de Pais convidou a Instituição “Chão 
dos Bichos” a estar connosco, na 
interrupção letiva da Páscoa, para nos 
mostrar alguns animais, fazer saber da 
sua história, trabalho e intervenção na 
Sociedade. Em contrapartida, daremos 
a esta Associação alguns bens de 
primeira necessidade: ração, produtos 
de higiene, mantas, jornais velhos… 
Queremos, com esta visita, que será 
também lúdica, incutir nas nossas 
crianças que, juntos, com o que 
podemos e sabemos, conseguimos 
melhorar a vida dos que nos são 
próximos. 
Desafiamos todos os pais a participar 
nesta iniciativa.  
Faz o que podes e verás a diferença na 
vida de alguém! 

Cátia Oliveira 
Presidente da Direção Administrativa da 

APEENEF e Diretora d'O Pequeno Saloio
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Continuamos a apresentar os membros da direção da APEENEF. Oportunidade por 
excelência 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 Helena Matos?  

Tenho 39 anos e sou mãe de um reguila que tem um 
coração do tamanho do mundo, o Tiago, de 7 anos. 

Considero-me uma pessoa simples, que gosta de estar 
de bem com a vida e ver o lado positivo de todas as 
situações menos boas da vida. Estamos cá de passagem 
e temos de aproveitar bem este tempo. Sorrir e fazer 
sorrir quem temos à nossa volta é essencial. 

Gosto de ir ao cinema, de ler, de ir a concertos rock, o 
meu estilo de música preferido desde que lembro que existo. 

Um filme que me marcou, e que vi vezes sem conta, foi “Música no Coração”: 
sabia as letras todas e cantava-as muito. Podemos ser felizes com pouco. O amor 
uns pelos outros gere o mundo! 

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

Tiago frequenta a EB Fanhões desde o JI, estando neste momento no 1.º ano. 

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

O primeiro contato que tive com a APEENEF foi através da Luísa Vidal, que 
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anteriormente já me tinha perguntado se queria fazer parte de um Grupo de Mães 
que tudo fazem em prol das crianças, que são o melhor do mundo. 

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

Entrei este ano 2018/2019 para a APEEENEF, como vogal, fresquinha que nem 
uma alface, e tenho a certeza que vou aprender muito com estas “super mães”! 

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

Todas as actividades realizadas pela APEENEF têm sido uma mais-valia para as 
crianças: vão e voltam felizes, brincam e aprendem bastante. Gostei 
especialmente do passeio à Quinta do Tambor, onde o Tiago fez questão de pedir 
para voltar. Voltámos em família e divertimo-nos bastante. Foi um dia muito bem 
passado. 

Quais as aspirações para o ano letivo 2018/2019? 

Que seja um ano lectivo cheio de coisas boas e que as crianças sejam felizes com 
os passeios realizados. 

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

Faço minhas as palavras da Luísa e novamente apelo ao envolvimento de todos 
os Pais e Encarregados de Educação, participando em eventos e sugerindo sugerir 
ideias de atividades futuras. Os filhos adoram ver os pais a participar em eventos 
escolares. 

*     *     * 

Assim ficámos a conhecer mais um elemento dos Órgãos Sociais da APEENEF para 
este ano letivo. A rubrica continua na próxima edição. Fiquem atentos! 

*     *     * 

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.. 
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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
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A GENTE FAZ O BOM AMBIENTE SOLIDÁRIO 

       “Cada ato de bondade faz crescer o espírito e fortalece a alma.” 
          - Autor desconhecido 

Nesta edição, dedicamo-nos a pensar em como podemos fazer a diferença 
ajudando os que mais precisam. Atos voluntariosos, pequenos ou grandes, enchem 
o coração: o voluntário é pago em amor, pois ninguém esquece quem lhe faz bem. 

O voluntário ajuda a definir o tipo de comunidade em que quer viver.  
Pratique a generosidade naquilo que faz e observe os resultados. 
Hoje, trago-vos dois textos inspirados sobre o que é ser solidário nos dias de hoje 

e sobre ser voluntário de alma e coração. 

*     *     * 

Ser Solidário 2.0 – Generosidade Digital 

Ser solidário é cada vez mais fácil. Ao contrário da solidariedade “tradicional”, 
em que a ajuda a instituições, ou o auxílio direto a quem mais precisa, requer uma 
disponibilidade e apoio no terreno que, por vezes, não é fácil de conciliar com a 
azáfama do dia-a-dia, a Solidariedade Digital é simples e igualmente importante. 

Cada vez mais, vemos iniciativas digitais de recolhas de fundos, ou campanhas 
de “arredondar a conta”, contributos descomplicados que, nunca podendo 
substituir as vias tradicionais, ajudam a manter vivas as instituições de caridade. 

Não esqueçamos, contudo, que todo este mundo digital requer atenção. Nem 
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sempre o que parece é. Não devemos “embarcar” na solidariedade digital, 
distribuindo por tudo e todos, quando, por vezes, a má-fé de algumas pessoas 
coloca em risco a confiança num processo global. Há que ter 
cuidado e critério quando decidimos aderir. Pesquisar um pouco é 
ouvir o feedback de pessoas alheias à campanha é fundamental 
para não sermos ludibriados. Escolha ajudar quem deveras precisa! 

Sandra Gonçalves 

*     *     * 

Fazer Voluntariado 

Ao longo dos anos, tenho participado em diferentes projectos como voluntária. 
Creio que já faz parte do meu estilo de vida. Numa sociedade em que as 
desigualdades são evidentes, é necessário reconhecermos que, perto de alguns, 
somos privilegiados e podemos ajudar a diminuir diferenças. 

Ao envolvermo-nos, tornamo-nos portadores de esperança, crescemos como 
indivíduos, aprendemos e evoluímos. Da nossa parte, requer amor, compreensão, 
respeito e tempo.  

As áreas de voluntariado são tão diversas que qualquer um pode encontrar uma 
que o cative. 

Pessoalmente, já cooperei com projectos de ajuda a sem-abrigo, reclusas, ou 
orfanatos, de apoio social em comunidades carenciadas, entre outros.  

As necessidades são imensas: na música, no desporto, nos lares de terceira 
idade, em instituições de animais, em bancos alimentares… A lista é extensa e 
todos podemos fazer parte! 

Um dos trabalhos que atualmente realizo é na “Casa das Mães”, em Tires, que 
visito mensalmente. É uma casa de acolhimento residencial para os filhos das 
reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires, crianças que viviam em situação de 
perigo. Todos os meses, lemos uma história, brincamos, fazemos jogos, trabalhos 
manuais, ou, simplesmente, passamos tempo com elas. Desta forma, ajudamos um 
pouco aquela equipa maravilhosa que tenta trazer até estes meninos o amor e o 
cuidado que lhes faz falta. É, como eles descrevem, “Uma Casa de Faz de Conta” 
para crianças que continuam a sentir um profundo vazio de uma 
“Casa De Verdade”! 

Estender uma mão não requer de nós grande talento, ou 
esforço. Tu podes ajudar! 

Vera Cruz  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NOTÍCIAS DE PINTEUS 

O JARDIM DE INFÂNCIA DE PINTEUS FOI PASSEAR… 
 

No dia 11 de fevereiro, 
fizemos uma visita de 
estudo ao Museu de 
Cerâmica de Sacavém, 
c o m o o b j e t i v o d e 
divulgar o património 
museológico de Loures e 
participar num atelier de 
pintura de azulejo.                                                                                                                                                                         
Começámos por visitar a 
exposição da Fábrica de 
L o i ç a d e S a c a v é m , 
a l a r g a n d o a s u a 
contextua l i zação ao 

panorama industrial do concelho, desde  meados do século XIX até ao início do 
século XXI, em que foi explicado o funcionamento da fábrica.  

Esta viagem ao passado permitiu a entrada no “Forno 18”, um símbolo 
emblemático do Museu. 
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Seguiu-se a oficina de pintura de 
azulejos, em que cada criança pintou 
um azulejo.  

No fim, participaram no “Jogo da 
Loiça”. Através deste jogo, que utiliza 

modelos em miniatura de loiça doméstica, 
sanitária e azulejos, as crianças puderam 
conhecer e identificar os diversos tipos de 
loiça e a sua função.  
A atividade correspondeu aos objetivos, as 
crianças estiveram atentas e partici-
pativas. Foram artistas no atelier, onde 
pintaram um azulejo e puderam ver um 
forno feito com pacotes de leite, 
executado e oferecido ao museu por 
meninos deste jardim há 10 anos. 
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O CARNAVAL EM PINTEUS 
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FEVEREIRO NA EB DE CASAÍNHOS 
A GENTE FAZ O BOM AMBIENTE 

Durante este mês continuámos 
p r e o c u p a d o s c o m o m e i o 
ambiente. Já sabemos que nós é 
que fazemos o bom e o mau 
ambiente. Por isso, refletimos 
sobre a importância de mantermos 
os oceanos limpos, de cuidar das 

espécies marinhas e de livrar os oceanos dos 
plásticos. Na biblioteca, ouvimos histórias sobre o 
assunto e já sabemos o que é esta palavra tão difícil, 
e que agora se ouve tantas vezes, “sustentabilidade”. 

Falámos sobre afetos, amizade e começámos a 
preparar o carnaval. Tudo isto é fazer o “Bom 
Ambiente”!  

Com estas atividades queremos que toda a comunidade educativa conheça os 
objetivos de desenvolvimento, lhes dê importância, contribua e colabore connosco 
na construção do “Bom Ambiente”, ajudando-nos a proteger o nosso planeta. 

Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos mudar o mundo para melhor! 

Se eu fosse um Super Herói do Mar… 

• Ia limpar os oceanos, tomar conta dos peixes e brincar com os 
golfinhos. 

• Se visse alguém a atirar lixo para lá, eu mandava ir apanhar o lixo 
e dizia-lhe para nunca mais fazer isso. 

• Ajudava a não poluir o mar e a cuidar melhor dos oceanos. 

• Ajudava as criaturas marinhas que vivem nos oceanos. 

• Eu, o Cobra do Mar, sugava todo o lixo e mandava-o para o caixote. 
Também usava um camaroeiro para tirar o lixo do mar e provocava 
um tornado que aspirava o lixo.  

• Obrigava as pessoas a porem os plásticos no ecoponto. 

Frases de alunos do 3.º e 4.º anos
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   Este mês também foi tempo 
de trabalhar os afetos… 
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Fizemos vários trabalhos para lembrar como é bom 
ser amigo. 

Uma mãe veio contar-nos histórias…  
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VISITA DE ESTUDO DO JARDIM DE INFÂNCIA  
AO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO  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CARNAVAL EM CASAÍNHOS 

No desfile de Carnaval, fomos Super Heróis dos mares e lembrámos a toda a 
comunidade que é importante limpar os plásticos dos oceanos. 
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O Pequeno Saloio – Ano Letivo 2018/19 - Março                                                                                    !18



VISITA DO MONTE ESPERANÇA 

No dia 11 de Fevereiro, o Monte Esperança Instituto Bíblico teve o privilégio de 
visitar a Escola Básica e o Jardim de Infância de Casaínhos. Fomos muito bem 
recebidos e foi um dia marcante para nós. Foi uma grande alegria passar um pouco 
de tempo com as lindas crianças.  

A nossa equipa era composta por 15 alunos da nossa escola e por duas 
coordenadoras. O objetivo da nossa visita foi ensinar aos nossos alunos como lidar 
com crianças, preparando-os para serem melhores pais, educadores e membros das 
suas comunidades.  

O nosso tema este ano foi “Tudo em Forma”, falando sobre o nosso coração. 
Ensinámos a importância de fazer exercício físico e de não passar todo o tempo 
livre com tablets, ou com os smartphones dos pais! E, sendo o mês do Dia dos 
Namorados (Dia da Amizade), também falámos sobre a importância do amor: 
sermos bons amigos uns dos outros, respeitar pais e professores e lembrarmo-nos 
de que Deus nos ama.  

Os nossos sinceros agradecimentos à Coordenadora, Ed.ª Lurdes Costa, aos 
professores Paulo Saraiva e Joaquim Cândido, à Educadora Ângela Basílio, à 
Auxiliar Idalina e a todos os outros funcionários da escola.  

Foi uma manhã muito especial para nós.  

Elisabete Osland -  
Professora e missionária em Angola 
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NOVIDADES DA EB DE FANHÕES 
DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ 

No dia 30 de Janeiro, a Escola Básica de 
Fanhões uniu-se em prol da Paz no ambiente 
escolar. 
Acreditamos que quanto mais abordarmos o 
tema, mais facilmente alcançaremos o que se 
pretende. A construção de um Mundo Melhor 
somos nós que a fazemos, porque " A Gente faz 
o Bom Ambiente". 
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DINAMIZANDO A NOSSA BIBLIOTECA 
 

No dia 6 de fevereiro, a professora 
bibliotecária Manuela Seta trouxe-nos 
uma surpresa: a animadora da 
Biblioteca Municipal José Saramago, 
Tânia Mendes Botas, que veio à 
Biblioteca Escolar de Fanhões contar 
histórias ao Jardim de Infância.  
Ficámos emocionados com a história 
da amizade entre um gato e um balão 
e divertimo-nos muito com as 
aventuras do Cuquedo, que encontrou 
um amor que mete medo!  
Por fim, ainda descobrimos qual é a 
cor dos beijinhos! 
A Tânia encantou todos com a sua 
simpatia e entusiasmo. Ficamos 

ansiosamente à espera do 
seu regresso! 

Ainda por cima, ficámos 
a saber que, brevemente, 
poderemos requis itar 
l i v r o s d a B i b l i o t e ca 
Municipal, a partir da 
Junta de Freguesia de 
Fanhões. Que notícia 
fantástica! 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14 DE FEVEREIRO, DIA DOS AFETOS! 

A EB Fanhões celebrou o dia de S. Valentim. O 
Jardim de Infância trocou postais, com 
desenhos e mensagens especiais. O 1.º ciclo 
escreveu frases para oferecer aos amigos. Os 
alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade 
trabalharam vocabulário relacionado com o 
tema Valentine's Day na aula de inglês 
curricular. 
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CARNAVAL EM FANHÕES 
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Feliz!
Quando a vida nos corre bem, estamos a fazer as coisas 
de que mais gostamos e sentimos que gostam de nós, 
temos vontade de sorrir e de saltar. O corpo fica cheio 
de energia boa, o que nos deixa com boa disposição e 
alegria. Parece que tudo é fácil e que tudo nos vai 
correr bem. 

Dica: Sempre que estás feliz, significa que estão a acontecer coisas na tua vida que 
são verdadeiramente importantes para ti, por isso, vai aprendendo aquilo a que 
realmente dás valor. 

Com Ciúmes!
Ficamos muito incomodados, porque temos medo de perder alguém de quem 
gostamos muito. Temos medo de que uma pessoa de quem gostamos muito goste 
mais de outra e lhe dê toda a sua atenção. Quando sentimos ciúmes, podemos 
reagir de formas muito diferentes: às vezes, isolamo-nos e, outras vezes, tentamos 
muito chamar a atenção da outra pessoa. 

Dica: Quando sentires ciúmes, lembra-te que no 
coração das pessoas cabe todo o amor e amizade que 
elas quiserem. Por isso, todos nós podemos gostar 
muito de muitas pessoas ao mesmo tempo. 

 

Olívia Andrade  
- Farmacêutica 
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um risco agudo, fundo 
esquarteja-me a paz à alma 

que vai quieta e feita na vaga alta 
sem medo da volta 

tão sem medo que não atinge pensamento 
… nem risco denso 

que torna roçada a carne 
quando não sei mais 

se a sinto ou não 
dentro dos tempos 

sem sentidos 
como se eu visse este vazio meu 

Lisboa, 4 de fevereiro de 2019 
Lino Costa 

In: Versejos Livres (Blogues do Sapo) 

Fotografia gentilmente cedida por Vera Quaresma 



Ouve 

 
Fadista desde tenra idade, pela sua proximidade bairrista aos pontos mais 

icónicos da cidade de Lisboa, Raquel Tavares instalou-se no mundo da música 
Portuguesa, com um cunho e uma voz tão seus, em temas como “O Ardina”. No 
teledisco, apresenta-se de guitarra no regaço, interpretando esta música com uma 
vestimenta a lembrar um famoso quadro de José Malhoa, “Os Bêbados”, que 
retratou as velhas casas de fado. 

Recentemente, lança “Bairro” e “Raquel”, álbuns em que se afasta das 
canonizações clássicas do fado e o interpreta de forma mais contemporânea, com a 
introdução de mais instrumentos musicais e de melodias menos convencionais. 

Nestes últimos trabalhos, destacam-se temas como “Meu Amor de Longe”, ou 
“Não Me Esperes de Volta”, com sonoridades diversas, mas muito suas. Raquel 
Tavares! 
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Lê 

“MAIS LENGALENGAS” 

Luísa Ducla Soares, Portuguesa e Poetisa, exprime-se de forma mais distante da 
poesia com a sua obra “Mais Lengalengas”, onde recolhe, nesta forma de escrever, 
falar e dizer, lengalengas populares e clássicas, apresentando também algumas de 
sua autoria. 

As lengalengas são formas de escrita em que, com jogos de palavras, se 
encontram alguns provérbios populares. 

Se gostas de algum humor naquilo que lês, “Mais Lengalengas” é um excelente 
livro para te abrigares do frio em casa e, em família, passares mais alguns 
momentos divertidos. 

Boa Leitura! 

 

Lino Costa 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Pimenta
 
É o nome comum dado a várias plantas, seus frutos e 

condimentos deles obtidos, de sabor geralmente 
picante. Esta especiaria, originária da Índia, entre 
outras regiões tropicais, é das que se estima com 
utilização mais antiga e, desde sempre, uma das mais 
cobiçadas. Podemos encontrar as variedades preta, 
rosa e branca. Devem ser moídas na altura da refeição, 
já que a pimenta moída perde qualidades com passar do tempo. 

Para além da utilização culinária, a pimenta é um agente conservante de certos 
preparados de carne, como enchidos, mortadela, entre outros. 

Desde a Antiguidade que se sabe da sua utilização farmacêutica, com uma ação 
medicinal sobre um vasto leque de doenças.  

É rica em vários nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo. Fonte de 
vitamina C, melhora o funcionamento do sistema imunológico. É rica em vitamina 
E, um anti-oxidante natural. Possui também vitamina A, na forma de carotenóides. 

Com ajuda da tua mãe, prepara estes deliciosos bifes. 

Bifes de Pimenta-Preta  
•4 bifes do lombo 
•2 colheres de sopa 
de pimenta-preta 
•120 gr. de manteiga 

• 6 colheres de sopa de natas 
• 4 co lheres de sopa de 

conhaque (opcional) 
• Sal q.b.  

Aquecer o forno a 100º C. Desfazer em pedaços, num almofariz, a pimenta em 
grão. Colocar o sal nos bifes e pressionar a pimenta em ambos os lados até cobrir 
toda a superfície. Derreter 60 gr. de manteiga numa frigideira e saltear os bifes dos 
dois lados até obter a cozedura desejada. Opcional: deitar o conhaque sobre os 
bifes e pegar fogo. Caso se use o conhaque, esperar que as chamas se apaguem e, 
então, colocar os bifes num prato fundo, cobrir com outro prato e levar ao forno. 
Deitar as natas na frigideira quente e levar a ferver em lume brando. Retirar do 
lume e misturar com o resto da manteiga fria. Deitar o molho sobre os bifes. Servir 
com batatas e legumes. 

Deliciem-se!        
                        M.ª José Santos  
                         - Farmacêutica  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E uma surpresa:
No dia 16/04, os "patudos" 

da Chão dos Bichos 
vêm ao ATL de Fanhões! chaodosbichos@gmail.com

Tlm.: 961 495 808
Murteira, Loures
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 Vamos pintar! 
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Este pequeno gato amarelo quer brincar com os 
seus amigos.  

Podes ajudá-lo a encontrar o caminho até eles?
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