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   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

 

Equipa: Cristina Barbosa 

 

Colaboradores nesta edição: Maria João Ferreira, 

Luís Reis, Rosa Fernandes, Stella Ferreira e todos os 

docentes e alunos do Agrupamento que nos enviaram 

material para a edição e que se encontram identificados 

em cada artigo 

 

Capa: Trabalho desenvolvido pela turma de Artes Vi-

suais do 12ºano 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Boas férias para os alunos que já as vão iniciar. Bom 

trabalho para quem continua na luta.  

-Leiam! Lendo, aprendam a ler! 

Com sabor a vitória (estamos vivos!), num misto de 

exaustão e euforia, cortamos a meta.  

Ao terminar esta maratona, é tempo de reflexão. O 

nosso objetivo era um lugar no pódio ou apenas parti-

cipar? Queríamos o ouro, o bronze ou a prata?  

Nesta corrida de grande fôlego, para além da nossa 

força, houve inúmeras variantes condicionadoras do 

desfecho.  

Soube a Escola construir o ambiente propício à apren-

dizagem? Sentimos a natural curiosidade pela desco-

berta? Usámos as ferramentas disponíveis para desen-

volver a autonomia? Soubemos ouvir o outro? Soube-

mos escutar? Olhámos e vimos? Crescemos? Deram-

nos tempo e espaço ou sentimos a pressa, a urgência, o 

sufoco dos prazos e da acumulação de tarefas? E a par 

da Escola, soube, pôde, quis a Família acompanhar as 

diversas etapas desta corrida? Mais importante que 

tudo: os pares. Companheiros de trabalho, de cumpli-

cidades, de jogos e de algumas loucuras. Aqueles que, 

aceitando-nos, rejeitando-nos ou ignorando-nos, fazem 

toda a diferença na história das nossas vidas. 

Nem todos cortámos a meta.  

Muitos de nós andaram, de 2.ª a 6.ª feira, a suspirar 

pelo sábado - é o diagnóstico do tédio. 

Andam mudanças no ar. Há reuniões e auscultações. 

Mudanças são desejáveis se não forem apenas másca-

ras de mudanças. Que Escola? Setembro está ali, ao 

virar da esquina. 

Há que avaliar também o 100Comentários. 

Foi importante para a comunidade educativa? Melho-

rou a comunicação? Os alunos dedicaram-lhe tempo? 

São parte ativa na sua construção?  

O jornal devia ser mais o rosto dos alunos. Mais pro-

duto das mãos deles, com a frescura e a irreverência 

que os caracteriza.  

Sugestões: refrescar o jornal pelas mãos dos alunos. 

Pô-lo ainda mais em articulação com disciplinas curri-

culares. Torná-lo cada vez mais digital.  

A rubrica Escrevinhando não teve a adesão que imagi-

námos, embora tenha havido sempre publicações (dos 

mesmos autores). 

Neste n.º 5 do 100 Comentários, vamos ter as habituais 

rubricas e notícias do evento Espreitar a Escola. 

A propósito de mudança, damos a palavra à poesia bra-
sileira, desta vez. 

 Vão lá pesquisar, alunos, vocês que dizem que não 

gostam de ler. Vão lá à procura da força das palavras 

da jovem escritora Marla de Queiroz, de Brasília, 34 

anos, jornalista, escritora e poetisa, conhecida através 

das redes sociais.  

Escreve ela: 

“Estou com sede de mudanças, mas não quero arrastar 

os móveis, nem desentortar os quadros. Quero desabi-

tar meus hábitos; entrar na poeira estagnada das coisas 

e assoprá-la no vento como quando se liberta um pas-

sarinho depois de curar sua asa machucada.”                                                  

Facebook de Marla de Queiroz, 20 de maio de 2016                        

 

Em jeito de conclusão, queremos agradecer a todos os 

que tornaram o nosso trabalho possível e agradável! 
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A nossa  

  Escola 

Brieffreundschaft  

Lurdes Seidenstricker 

A turma de Alemão do 10º ano, 10ºE, é uma turma mul-

ticultural, com alunos oriundos de vários países do 

mundo, do Nepal, Tailândia, Brasil... e talvez por esse 

motivo se entusiasmaram e aceitaram o desafio 

de  participar num projeto de intercâmbio com uma 

turma na Alemanha e outra em Marrocos, estes últimos 

também alunos de alemão. As escolas são em Syke, 

perto de Bremen - "Gymnasium Syke",e em Rabat - 

"Lycée Lalla Aïcha".  Os primeiros contactos foram por 

carta, pois o nosso projeto, para já, chama-se 

"Brieffreundschaft". 

No entanto, neste 

momento já todos 

comunicam recor-

rendo às várias apli-

cações da tecnolo-

gia, que todos domi-

nam tão bem e tão 

do agrado dos alu-

nos são!  

Realizaram-se na ESLA, nos 

dias 11 e 12 de junho, os exa-

mes de certificação dos conheci-

mentos de Alemão, aplicados 

por duas professoras do Goethe Institut de Lisboa,  que 

para o efeito se deslocaram à nossa escola. No dia 11 

realizou-se o exame FIT 1 com alunos de alemão do 

nosso Agrupamento, que integram as turmas de 8º, 9º e 

10º anos. No dia 12, foi o exame FIT 2 com alunos vin-

dos das escolas de Albufeira e de Olhão, também esco-

las PEPA. Estes exames têm caráter facultativo, os alu-

nos inscrevem-se livremente e pagam uma quantia sim-

bólica, que não cobre de todo o custo do exame. Temos 

a possibilidade de oferecer esta oportunidade aos nossos 

alunos, pois integramos a rede de escolas PEPA 

(Projeto Escolas Piloto de Alemão) e o Goethe Institut é 

um dos parceiros do projeto.  

Exames FIT 
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Bibliotecas 

Escolares 

BESLA e Biblioteca EB 2,3 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos e João Lopes 

Encontramo-nos no final do ano letivo. É tempo das 

últimas atividades; tempo de balanço do trabalho reali-

zado. Durante os meses de abril e maio continuaram a 

realizar-se várias atividades nas Bibliotecas do Agrupa-

mento. 

Na Biblioteca da EB23 tivemos uma sessão de teatro 

subordinada ao livro “O Tesouro”, de Manuel António 

Pina e foram cantadas canções e músicas de intervenção 

pelos professores Cláudia Rolo e Luís Galrito. A temá-

tica foi o 25 de abril e as turmas intervenientes foram o 

6ºD e o 6ºG. 

Já na Biblioteca da ESLA tivemos uma exposição sobre 

o 25 de abril e a revolução dos cravos, alusiva a esse 

momento tão importante da nossa história recente. 

Regressando à Biblioteca da EB23, a docente de PLNM 

expôs na Biblioteca vários trabalhos dos seus alunos. 

Estes são originários de diversos países tais como Vene-

zuela, Argélia, Ucrânia, Rússia, Moldávia, Bélgica, 

França… entre outros. Os trabalhos estão muito bem 

ilustrados e mostram-nos algumas características histó-

rico-geográficas dos respetivos países, assim como a 

capital, a língua oficial e finalmente a moeda. Por 

exemplo “bom dia” em ucraniano (Dobrogo ranku), 

“boa tarde” em russo(Dobrie vecher) e “boa noite” em 

romeno (Noapte buna). 

Na Biblioteca da 

ESLA, tivemos 

uma exposição 

de pontes e pas-

sadiços a cargo 

dos alunos de 9º 

ano da prof. Lia 

Lamarão. A pe-

culiaridade desta 

exposição decor-

re dos seus mate-

riais: espargue-

te… o que nos ilustrou, além da versatilidade do materi-

al, a sua capacidade física.  

Na Biblioteca da EB23, decorreu ainda uma exposição 

do 7ºF no âmbito da disciplina de História com o pro-

fessor Ricardo Silva. A temática é “Da Pré- História à 

Romanização”. 

Foram expostos 

trabalhos muito 

interessantes como 

por exemplo sobre 

o Antigo Egito, a 

Vénus de Milo e 

também sobre as 

Ruínas de Milreu. 

Foi realizada uma 

exposição relativa 

ao tema da Solida-

riedade pela professora Carla Peres e os trabalhos foram 

realizadas pela sua Direção de Turma- 6ºC. 

A professora Sónia Fernandes de Educação Visual e 

Tecnológica expôs na 

Biblioteca vários traba-

lhos das suas Turmas 6º 

A, D e G. Trabalhos su-

bordinados ao tema da 

Estrutura e muito bonitos. 

No passado dia 9 de maio, 

decorreu na Biblioteca da 

ESLA uma formação so-

bre a Khan Academy. 

Uma parceria entre a Rede 

de Bibliotecas Escolares, 

a Fundação PT e a Khan 

Academy destinava-se a professores de Matemática, de 

Inclusão e Bibliotecários. A missão da Khan Academy 

é proporcionar uma educação gratuita e de alta qualida-

de a qualquer pessoa, esteja onde estiver. Esta formação 

incidiu sobre a exploração do site da Khan Academy 

dedicado à Matemática que proporciona uma experiên-

cia personalizada no mundo da Matemática. As missões 

permitem ao aluno receber sugestões do que aprender a 

seguir, relembram-no do que aprendeu e guardam o seu 

progresso. Disponível em https://pt-

pt.khanacademy.org/math, teve como formadora a téc-

nica Susana Colaço, da Fundação PT, a quem agradece-

mos a inestimável colaboração.  
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BESLA e Biblioteca EB 2,3 

Bibliotecas 

Escolares 

Encon-

trando-

se, pela 

primei-

ra vez, 

dentro 

das 

obras 

de lei-

tura e 

explo-

ração obrigatória no programa de Português do Ensino 

Secundário, “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de 

José Saramago foi alvo de uma parceira entre o Depar-

tamento de Português e a Biblioteca da ESLA. Numa 

atividade de apoio ao currículo, um dos âmbitos da sua 

ação, durante 35 minutos foi feita uma recapitulação 

da análise da obra, tocando as vertentes essenciais pre-

sentes no programa curricular da disciplina em turmas 

do 12º ano, aproveitando-se para incidir em aspetos 

que os alunos consideraram mais desafiantes, propor-

cionando uma maior segurança na sua preparação para 

os momentos de avaliação oral e escrita. Agradecemos 

às turmas e às docentes colaborantes.   

Estamos na reta final dos concursos internos 

“Cognoscere” e “O melhor leitor”. No caso do primei-

ro, o prémio final será um tablet; no caso do segundo, 

temos os escalões “Pais e Encarregados de Educação”, 

“Pessoal Docente” e “Pessoal Não Docente”. Poderão 

consultar as tabelas e classificações intermédias nos 

painéis à entrada de cada uma das Bibliotecas do 

Agrupamento. O prémio, para cada uma destas catego-

rias, é um voucher de 50 euros para restaurantes do 

Grupo Thai. 

Acabadas de catalogar, existem agora várias novidades 

disponíveis nas prateleiras e escaparates das vossas 

bibliotecas, como “Jerusalém ida e volta”, de Saul 

Bellow (cota ESLA 8587), “Crónica de uma traves-

sia”, de Luís Cardoso (cota ESLA 8610), “Introdução 

à teoria do conhecimento”, de Tom O’Brien (cota ES-

LA 8616), além de outros também disponíveis na Bi-

blioteca Digital da ESLA… 

E dado que apenas nos veremos nestas páginas já só no próximo ano letivo, sugerimos que, este verão, na praia, 

além do cuidado com o sol e o mar, se refastelem com… Boas Leituras!!!  

(…)Nasci 

aqui 

no mês de Abril 

quando esqueci toda a saudade 

e comecei a inventar 

em cada gesto 

a liberdade. 

 

Nasci 

aqui 

ao pé do mar 

duma garganta magoada no cantar. 

Eu sou a festa 

inacabada 

quase ausente 

eu sou a briga 

a luta antiga 

renovada 

ainda urgente. (…)  José Fanha 
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A     nossa  

Escola 

Cãominhada 

Milene Martins 

No dia 23 de maio reali-

zou-se uma Cãominhada 

com os alunos das turmas 

5ºC, 6ºA, 6ºF, 7ºC, 7ºF e 

8ºD, contando ainda com 

a presença de alguns alu-

nos com necessidades 

educativas especiais. 

Esta atividade foi realiza-

da no âmbito das discipli-

nas de Cidadania e TIC, 

tendo sido dinamizada 

pelas docentes  Mónica Barros e Milene Martins. O 

projeto “Amigos de 4 Patas”, desenvolvido pelo 6ºF 

com apoio do 7ºA e 7ºF, tem como objetivo ajudar uma 

instituição que recolhe e trata animais abandonados no 

nosso concelho. 

A “Cãominhada” foi uma das atividades realizadas no 

âmbito desse projeto e os alunos participantes deveriam 

contribuir com alimentação, brinquedos e produtos de 

bem estar animal. A atividade foi um sucesso, sendo 

que alguns alunos levaram os seus animais. Para além 

dos alunos participaram também alguns professores e 

familiares das turmas envolvidas. 
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A nossa  

  Escola 

Vet na Escola 

Milene Martins 

No dia 24 de maio realizou-se na E.B. 

2,3 uma palestra sobre bem estar ani-

mal que contou com a presença da 

veterinária Ana Reis, O principal obje-

tivo foi esclarecer os alunos sobre 

alguns aspetos que devem ser tidos em 

conta quando se quer adotar um ani-

mal bem como os procedimentos a 

adotar quando se encontra um animal perdido / abando-

nado na rua. Participaram nesta atividade dinamizada 

pelas docentes Mónica Barros e Milene Martins as tur-

mas F do 6º e 7ºanos. 

Amigos de 4 Patas 

Milene Martins e Mónica Barros 

Ao longo do ano letivo o 6ºF desenvolveu o projeto 

“Amigos de 4 Patas” no âmbito da disciplina de Cidada-

nia. Nesse sentido, a turma fez a divulgação do projeto, 

bem como dos seus objetivos. Criou o logotipo e o fo-

lheto informativo, divulgou a angariação dos bens ali-

mentares e de bem estar animal e preparou um espaço 

no átrio da escola EB 2,3 onde quem quisesse oferecer 

esses bens os pudesse deixar. 

No dia 13 de junho, recebemos na EB 2,3 a responsável 

pelo Canil de S. Francisco de Assis, D. Lilo, a quem 

foram entregues os alimentos e outros objetos recolhi-

dos ao longo do 3º 

Período. 

Esta atividade foi o 

culminar do projeto 

"Amigos de 4 Patas" 

que contou também 

com a colaboração 

da turma F do 7º 

ano. 



Escola Solidária - Projeto Mochilas Solidárias 

Carla Peres 

A turma C do 6ºano abraçou a iniciativa “Mochilas Soli-

dárias”, promovida pelo Projeto Universitário Cabo Ver-

de. 

Todos juntos, professores, alunos e encarregados de edu-

cação, unimos esforços e conseguimos fazer 10 mochilas 

completas que farão de certo o sorriso de 10 crianças de 

Cabo Verde.  

Com esta iniciativa aprendemos que ser solidário melhora 

a humanidade!  

Luísa Dordio 

No dia 18 de maio, os alunos do 11°I / I1 (Curso Profis-

sional de Técnico de Cozinha e Pastelaria / Técnico de 

Mesa e Bar) demonstraram a sua solidariedade, ao parti-

ciparem na ação Mochilas Solidárias, do Projeto Uni-

versitário Cabo Verde. 

Foram preparadas, com muito carinho e dedicação, 11 

mochilas recheadas de material variado, comprado pelos 

alunos, para motivar os meninos de Cabo Verde a fre-

quentarem a escola e ajudar a minimizar as inúmeras 

carências. Ficamos à espera do seu sorriso  

 

P.S.: um obrigado muito especial para o GAAF do agru-

pamento, que contribuiu com mochilas coloridas, pron-

tas para serem abraçadas por um menino carenciado  

08 

A     nossa  

Escola 
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A nossa  

  Escola 

Espreitar a Escola 

Milene Martins 

Fotos: Diversos autores 

No dia 5 de junho teve lugar na 

ESLA o Espreitar a Escola. Tal 

como nos anteriores, os alunos de 

todos os estabelecimentos de ensi-

no do agrupamento deslocaram-se 

à escola secundária. É um dia dife-

rente em que os alunos saem da 

sala de aula e podem fazer experi-

ências, visitar exposições, experi-

mentar atividades / jogos lúdicos 

diferentes, atuar no palco e onde é 

dado a conhecer o trabalho desen-

volvido nalgumas disciplinas ao 

longo do ano. 

As Exposições 
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A     nossa  

Escola 

Entrega dos qua-

dros a óleo 

”Heróis” pintura 

realizada pelo 

12ano de Artes 

visuais aos Bom-

beiros de Quarteira. 

Espreitar a Escola 

As Artes Visuais 

As Bancas de Rua 

As Experiências 

A Biblioteca 

A Matemática 
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A nossa  

  Escola 

Espreitar a Escola 

Os Espetáculos 

As Línguas 

A Informática 
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A     nossa  

Escola 

Parlamento dos Jovens - Sessão Nacional de 14 e 

15 de maio - Um olhar diferente 

Laurinda Silva– Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens, do Colégio Internacional de Vilamoura  

Fotos: Daniel Jacinto, 11ºE 

Partilho convosco a sensação de preenchimento com 

que fiquei ao acompanhar-vos. 

 A melhor das companhias que poderia encontrar na 

viagem à capital do meu país. Um grupo de jovens de 

intelecto vigoroso, informado, culto, crítico e original. 

Que se conhece e que vê o outro. Que ri de si e que ri 

dele, ao mesmo tempo que o acolhe sem atitude piedosa 

mas de franca tolerância. 

Com os deputados dos círculos de todo o país, da Euro-

pa e de fora de Europa, vi «a união de um país», nas 

palavras da deputada porta-voz do círculo de Viseu, que 

tantas vezes falta na Assembleia da República, acres-

cento eu. «A liberdade e a responsabilidade», nas pala-

vras do porta-voz do círculo de Vila Real, e uma quali-

dade política sem idade, na elaboração de deputados de 

vários círculos. 

Com os mesmos deputados, vi também as negociações a 

serem traídas na hora do voto, construção de "bonecos" 

políticos, a imitação de um tom de alguma retórica que 

habita a Assembleia da República não raras vezes e a 

razoabilidade e racionalidade serem ultrapassadas por 

um sentimento do tipo competitivo. 

Por todas estas experiências, ressoa em mim a palavra, a 

vontade e a elegância dos espíritos verdadeiramente 

generosos que a 2h, 4h ou 8 horas de distância de Lis-

boa (o país ainda não tem todo o mesmo tempo) possu-

em uma direção.  

 Bem hajam! 
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A nossa  

  Escola 

Parlamento dos Jovens - Sessão Nacional  

Recomendação à Assembleia da República 
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A     nossa  

Escola 

Jardim de Infância Ativo 

No mês de maio, no Jardim de Infância n.º 3, decorreram as atividades 

"Semana da Leitura" e "Semana da Família", que promoveram excelentes 

momentos de interação  entre os diferentes elementos da comunidade.  

No âmbito do projeto da Biblioteca do 1.º ciclo, os alunos e professores 

das turmas 2º B, 2º C e 4.º C, da EB1 de Quarteira, fizeram a apresentação 

da lengalenga "Castelo de Chuchuromel" e das histórias "A Carochinha", 

"Vem aí o Lobo" e "Elmer, the patchwork elephant". 

 

 

 

 

 

Margarida Alves e Milene Martins 

A escritora Lígia Boldori dinamizou 

histórias sorridentes  em torno da higi-

ene oral. 

As famílias das nossas crianças vieram ao Jardim desenvolver ativida-

des de culinária, experiências, leituras e agricultura. 
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A nossa  

  Escola 

Jardim de Infância Ativo 

No Dia Mundial da Criança foi dinamizada, por um grupo de mães, uma 

festa para as nossas crianças que contou com o apoio das famílias de todas 

elas. Podemos contar com uma mesa recheada de coisas boas e bebidas para 

acalmar a sede de uma tarde de sol e de muitos pulos no insuflável. Nesta 

festa pudemos contar com heróis e princesas e muitas brincadeiras. As famí-

lias de todas as nossas crianças foram convidadas a participar na festa. 
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Artes 

Paisagens abstratas 

Trabalhos realizados na 

disciplina de Multimédia 

pelos alunos do 12º ano, 

o retrato e capa de revista 

Em Oficina de Artes os alunos do 12º ano 

realizaram o projeto “suporte de lâmpada” 
Estruturas do 9º ano 

“cadeira cubo” 

Painel de Azulejo, (técnica com 

papel cerâmico) elaborado pelo 12º 

ano em  Oficina de Artes e baseado 

num painel de Almada Negreiros 



Artes 
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A Colagem de papel de des-

perdício rasgado e a técnica 

mista de pastel a óleo e tinta 

da china , utilizada pelos alu-

nos do 11º ano nas suas obras,  

com o tema “O MEU ESPA-

ÇO”. 

Trabalhos realizados pelos alunos do 11º ano. A paisagem foi criada através da linha e pintada a acrílico. 
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A     nossa  

Escola 

Reutilização de materiais recicláveis  

Célia Figueiras 

Ao longo do 3º Período, alguns alunos de Educação Espe-

cial da nossa escola participaram na atividade 

“Reutilização de materiais recicláveis".  

Estiveram envolvidos os alunos: Vicente Oliveira 10º C, 

Caio Martins 10ºC, Martins Ferraz 10º B, Samuel Revez 

9ºE, Micael Silva 8ºF, Daniel Ribeiro 12ºC e João Mar-

tins 12º A, que se dedicaram com entusiasmo a todas as 

tarefas propostas, trabalhando em equipa e cada 

um, dentro das suas capacidades, trabalhou ativamente 

para o sucesso da mesma.  

A atividade foi dividida por etapas: a recolha do material 

reciclável, a criação e a pintura dos desenhos e ainda a 

venda dos vitrais. 

As vendas dos potes à comunidade educativa realizou-se 

entre 23 de abril a 3 de maio. Esta última fase decorreu de 

uma forma muito dinâmica e interativa. Os alunos tiveram 

o apoio do Interact, que se disponibilizou para a divulga-

ção do projeto, apoio aos alunos e com a colocação da 

banca no pátio da escola. 

Esta atividade foi dinamizada pelos professores Célia 

Figueiras e Francisco Rato.  
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A nossa  

  Escola 

Projeto H2O – POUPA-ME  

No passado dia 16 de maio de 2018, pelas dez horas, em 

Querença, realizou-se uma atividade no âmbito do Projeto 

“Loulé Cidade Educadora”, onde vários alunos, de diver-

sos agrupamentos participaram, entre eles os alunos da 

professora Célia Figueiras. 

Para além desta iniciativa, ainda participaram numa outra 

atividade no âmbito das Alterações Climáticas – “Projeto 

H2O – POUPA-ME”. Este foi um trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo em sala de aula com diversas pro-

postas de trabalho e foi apresentado em Querença.  

Para além de várias dramatizações, nesse dia, foi promovi-

da a aproximação dos alunos ao meio ambiente, através de 

uma prova de orientação (Divisão de Desporto da Câmara 

Municipal de Loulé). Ao encerrar, criámos uma gota de 

água gigante - humana - formada pelos alunos e professo-

res envolvidos neste urgente e necessário processo de 

consciencialização para a preservação e salvaguarda dos 

recursos do nosso Planeta. 

Para concluirmos a atividade em jeito de festa, alunos, 

professores e dinamizadores, fizemos todos um piqueni-

que para privilegiar mais uma vez o ambiente natural que 

nos envolvia.  

As atividades propostas decorreram com êxito e ficaram 

ainda mais enriquecidas com o piquenique partilhado, 

onde se estabeleceram laços de amizade entre todos.  

Célia Figueiras 
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Qual o papel da arte na sociedade? 

A     nossa  

Escola 

A arte faz e sempre fez parte da nossa sociedade, tendo por isso um papel muito importante na mesma, sendo ela ma-

nifestada através da literatura, pintura ou cinema. 

Nos dias que correm, a arte para além de ter a finalidade de agradar aqueles que a observam, os seus espectadores, é 

também uma grande impulsionadora da mudança social. É notório que nos dias de hoje, muitas vezes, a arte dita a 

“moda” e consequentemente a mudança da sociedade, como é possível verificar pelo exemplo do cinema. Muitas das 

vezes, aquilo que os atores vestem, comem, etc, vira “moda” muito rapidamente e as pessoas , a sociedade, adaptam-se 

a essa “moda” esquecendo por completo os costumes que tinham anteriormente, levando , assim, a uma completa 

mudança social. 

Para além disso, a arte é, também, uma impulsionadora cultural, pois é dela e a partir dela que foi e continua a ser reti-

rado bastante do conhecimento que hoje temos. A arte é, na minha opinião, uma espécie de fóssil que nos permite co-

nhecer o passado e, a partir daí, construir o futuro. É, por exemplo, nos livros e nas pinturas que, em alguns casos, se 

encontra a informação necessária para reconstruir o passado, como é o caso das pinturas rupestres que nos permitiram, 

e muito, conhecer como era a vida há milhões de anos atrás. 

 

Deste modo, conseguimo-nos aperceber do quão importante é o papel da arte numa sociedade, de como ela nos 

“ajuda” a ir para a frente sem nunca esquecer o que está para trás, pois, na realidade, o que seria de uma sociedade sem 

arte? 

Ana Fraga, 11ºB 

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2018 

Realizou-se na Escola E. B. 2/3, no dia 21 de março, o concurso “Canguru Matemático Sem Fronteiras 2018” na Ca-

tegoria Escolar, destinada a alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade. 

Foram vencedores os alunos Francisco Pontes do 6.º E, na 1.ª posição; Artur Leite do 5º C, na 2.ª posição e Joana 

Freire do 6.º A, na 3ª posição (foto da esquerda para a direita). 

Parabéns aos vencedores! Que continuem a aceitar desafios matemáticos! 

Ângela Sebastião 
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A nossa  

  Escola 

Queria fazer uma “reclamação” na secretaria da escola Dª Laura Ayres. 

Queria dizer todo o “mal” que penso desta escola onde vim para estudar a língua portuguesa este ano 2017/2018! 

A primeira coisa, encontrei a professora Célia que nos ouviu sempre com tanta paciência e tanto humor. 

A segunda coisa, encontrei os meus amigos da Ucrânia, da Rússia, da China, da Inglaterra e do Nepal. 

A terceira coisa e a mais importante: a escola Dª Laura Ayres, Quarteira, fizeram este curso gratuito para nós. 

Por isso, não é tanto uma “reclamação”!!! Quero fazer um elogia por toda esta generosidade. 

 

“Reclamação” que não o é... 

Michelle Stuckle Vincensini, Aluna Do curso/turma A1+2 – PFOL – A/D1 

Os homens-bons surgiram no território que é hoje Portugal pela altura do domínio Árabe na Península Ibérica. Trata

-se de um movimento social que veio preencher o vazio administrativo criado pela partida dos sacerdotes. Estes 

homens reuniam-se na praça pública para angariar fundos e promover ações de trabalho voluntário para o bem da 

comunidade. Administravam a justiça local e zelavam pelo bem-estar social dos seus cocidadãos. Posteriormente no 

fluxo da história estes homens-bons viriam a transformar-se numa elite social. 

“Alcaides, almotacés, procuradores ou vereadores, todos os magistrados pertenciam à elite social do 

concelho, sendo comummente chamados de homens-bons. Eram proprietários rurais e donos de razoá-

veis cabeças de gado nas terras do interior; já nas cidades do litoral, as suas fortunas provinham, mai-

oritariamente, do comércio. Até ao século XIII desempenharam um papel fundamental na Reconquista 

e defesa do território a sul do Mondego. Por isso, a realeza os agraciara ao fazê-los cavaleiros-vilãos. 

Serviam na guerra a cavalo, com as suas armas de ferro e os seus séquitos de peões. Mereciam um 

tratamento judicial reservado aos infanções, não podendo receber açoites. Do ponto de vista fiscal, 

estavam isentos do pagamento da jugada e dispensados de fornecer a pousadia. Ao protagonismo soci-

al, derivado das suas riquezas e dos privilégios alcançados, os homens-bons somavam a preeminência 

política, já que monopolizavam os cargos e as magistraturas do concelho. Evitavam a todo o custo a 

participação dos nobres e dos próprios mesteirais nas vereações camarárias. Até na composição da 

assembleia dos vizinhos, os homens-bons se impuseram, excluindo os peões, menos favorecidos econo-

micamente. É verdade que estes não possuíam a abastança e a disponibilidade necessárias para se 

deslocarem às reuniões na cidade ou vila. Mas, é verdade também, os homens-bons invocavam o pre-

texto de um elevado número de pessoas tornarem as reuniões conflituosas e inoperantes!“1 

Nas colónias portuguesas os homens-bons também desempenharam um papel elitista na vida política e social das 

comunidades então colonizadas.2 

Num tempo em que atravessamos tantos desafios sociais, económicos políticos e emocionais, será que ainda exis-

tem os homens-bons? Quem sabe! Talvez sim, ou talvez não, ou talvez seja esse o cerne da questão!  

Referências 

1 – Leonor Baião, Blogg História em Movimento: O Espaço português – a consolidação de um reino cristão Ibérico (http://

professoraleonorbaiao.blogspot.pt) 
2 – Rainer Sousa, Os homens bons (http://mundoeducacao.bol.uol.com.br) 

Os homens-bons 
Hugo Mártires 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem-bom
http://professoraleonorbaiao.blogspot.pt/2011/01/o-espaco-portugues-consolidacao-de-um.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem-bom
http://www.mundoeducacao.com.br/historiadobrasil/camaras-municipais-1.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem-bom
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Apontamentos 

de História 
Crianças operárias no século XIX… 

Ana Marta, Perdigão 11ºF 

O trabalho infantil não começou com a industrialização, mas ao longo do século XIX deixou de ter características 

domésticas para se tornar numa verdadeira exploração de mão-de-obra barata. A necessidade de sobreviver à misé-

ria levou a que todos os elementos das famílias operárias trabalhassem nas fábricas. Generalizou-se, assim, o emprego 

das crianças com salários que correspondiam a um quarto do salário de um homem. Esta mão de obra era muito apre-

ciada pelos patrões pois as crianças tinham agilidade e a sua pequena estatura permitia-lhes com facilidade meterem-se 

em espaços muito estreitos, entre as máquinas e, com os seus dedinhos, consertar fios rebentados ou, nas minas, raste-

jarem puxando as vagonetas. As crianças a partir dos quatro ou cinco anos começavam a trabalhar nas diversas indús-

trias (têxtil, siderúrgica, extrativa, vidreira, etc.). Esta situação era criticada por algumas pessoas entre as quais encon-

tramos um médico francês que, em 1840, denuncia que havia crianças com quatro anos e meio «a dobar os fios». Para 

impedir esses abusos as autoridades criaram a Lei sobre o trabalho das crianças, que diz que «as crianças para serem 

admitidas nas fábricas têm de ter no mínimo oito anos». Refere ainda que o horário de trabalho para as crianças de oito 

anos era de oito horas e para as tinham entre 12 e 16 anos era de 15 quinze horas (das 5 horas da manhã às 9 horas da 

noite). Nessa lei o legislador tem uma justificação oficial referindo-se às vantagens do trabalho operário infantil, para 

os pais é uma maneira de controlar os filhos e um recurso financeiro, para as crianças era uma forma de aprendizagem 

e de desenvolver o hábito do trabalho e da disciplina. Apesar da «preocupação» das autoridades, as condições de tra-

balho das crianças eram péssimas. Em Inglaterra, um pai operário fabril em 1832, conta-nos que as filhas começavam 

a trabalhar das 6 horas da manhã às 8 e meia da noite, só tinham meia hora para o almoço e que o vigilante lhes batia. 

Tinham o hábito de bater nos últimos a acabar as tarefas, quando chegavam atrasadas ao trabalho ou quando conversa-

vam com outras crianças. Em Portugal, há também testemunhos de que se batia muito nas crianças operárias, como o 

de um operário vidreiro da Marinha Grande que nos relata que «era muito raro o dia em que a minha mãe não tinha 

que lavar o nariz ao meu irmão, tal eram as bofetadas que lhe davam». Engels, em 1845, refere que nas minas de car-

vão e de ferro eram empregues crianças estando cerca de doze horas sem ver a luz do sol, num lugar húmido. Opinião 

bem diferente tem o proprietário de minas, marquês de Londonderry que, em 1842, num debate na câmara dos lordes, 

em Londres, diz que no trabalho das minas, as crianças «de um modo geral estão alegres e satisfeitas».  

No século XX, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) onde se lê: Princípio IX -

 Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. (…) Não se deverá permitir que a criança 

trabalhe antes de uma idade mínima adequada; em caso algum será permitido que a criança se dedique, ou a ela se 

imponha, qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvi-

mento físico, mental ou moral. 

Apesar disso, ainda existem hoje cerca de 168 milhões de crianças a trabalhar em todo o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: manual de História e Internet  

1908 -Menina ao lado das máquinas de 
tecelagem na Florida.  

Foto: Lewis Hine 

sec. XXI -  Menino de 7 anos trabalha 12 

horas por dianuma fábrica de balões no  

Bangladesh 
Foto: Andrew Biraj - Reuters 
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Escrevinhando 

Um, dois, três macaquinho do chinês 
Cristina Barbosa 

Hora de brincar. Os deveres estão feitos. A Primavera trouxe dias lindos e luminosos. Temos que tirar a desforra dos 

dias chuvosos, ventosos e friosos (faz de conta que a palavra existe, é derivada por sufixação.) 

Juntamo-nos no largo da aldeia. Vamos brincar a quê? A quê? A quê? Parece que não há ideias. 

- Vamos jogar à macaca! - Não, ao lencinho! -Não, à roda! – Não! Não! – Soltamos a gritaria. 

Os rapazes são uns estúpidos. Raramente entram nas nossas brincadeiras. Que vão eles jogar ao pião ou fazer rodar os 

arcos barulhentos, correndo e fazendo brrrum a imitar as motorizadas que sonham vir a ter. Que vão andar nos carri-

nhos de rolamentos, feitos por eles, mal feitos, vão desfazer-se na primeira curva. 

Deixem-nos sossegadas a jogar ao um dois três macaquinho do chinês! Ficas tu! Mamã, dá licença? Sim. Quantos pas-

sos? Cinco de canguru. Esses são bons. Avançamos muito. Quantos passos? Três de caranguejo! “Parva, queres que eu 

ande já para trás? Assim, não brinco!” 

Brigamos, amuamos. Feitas as pazes, voltam os gritos de entusiasmo, os saltos, os risos. Os adultos, às vezes, apare-

cem à porta a resmungar, porque fazemos muito barulho. “Canalha, não deixam descansar ninguém!” Mas desenham 

nos lábios sorrisos benevolentes onde lemos a saudade. E nós lá continuamos a saltar e a gritar. É tanta a vida que te-

mos que não cabe dentro de nós, transborda em gritaria, risos e suor. A praça pública é nossa. Só temos de fugir de um 

ou outro automóvel que passa por ali, sempre seguido pelo nosso olhar curioso e sonhador. Quem será? Já quando 

passa um carro de bois, a história é outra. É o senhor João, ele é bom, gosta de criançada, podemos ir à boleia. Vamos 

subir. Num instante, o carro de bois vai chiando pela rua fora, cheio de cabecitas contentes e gulosas daquela brinca-

deira que nem de arroz doce em dia de festa. 

Somos felizes e ainda o verão não chegou…  

Nostalgia 
Maria 

Mais um ano que chega ao fim. 

Mais um que me deixa um misto de emoções...felicidade, tristeza... 

 

É esperado que todos sigam um novo caminho, uma nova etapa se aproxima. 

 

Etapa esperada com grande expetativa... 

Emoção... 

Medo... 

Curiosidade... 

Ansiedade... 

Mas também de grande responsabilidade... 

 

Vão ficar saudades dos momentos que passamos, os bons e os menos bons, significa que conseguimos resolver as nos-

sas diferenças...  

 

Aos que vão que continuem a ser como até aqui,fazer sempre mais e melhor, 

perseguir sonhos e atingir objetivos... 

 

Para os que ficam não desistam, com trabalho, esforço, dedicação e empenho chega-se lá...  

 

Quero agradecer a todos pelos momentos que vivi, o que convosco aprendi e sobretudo pela amizade que ficou... 

 

Meus queridos/as sucessos (muitos)... 
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EcoEscolas 

Sandra Madureira Alves 

VAMOS TORNAR O LAGO MAIS BEL     

Os alunos da 

E. B. 2,3 de 

Quarteira estão 

a dar o exem-

plo no que se 

refere às suas 

contínuas pre-

ocupações 

ambientais na 

sua escola. Assim, para tornar o espaço escolar ainda 

mais acolhedor, algumas turmas iniciaram com maior 

regularidade o processo de limpeza na área envolvente 

ao lago que se encontra no recinto da escola. Alguns 

alunos acarinharam esta ação com bastante dedicação, 

como é o caso da turma do 6.º B, que o fazem sema-

nalmente. Refira-se ainda que já a turma do 5.º B tem 

dedicado algum tempo, desde o primeiro período, ao 

embelezamento desta área particular da escola. Por 

outro lado, as turmas do 7.º C e do 7.º F, em colabora-

ção com o Professor do Curso de Jardinagem e Espa-

ços Verdes, Rui Rocha, deram também o seu contribu-

to para a manutenção deste espaço, incidindo, em es-

pecial, na limpeza do próprio lago, com o recurso a 

materiais adequados, para que o mesmo volte a bri-

lhar! Todas as ações que visem uma melhoria ambien-

tal são benvindas, em especial quando as mesmas sur-

gem por vontade dos alunos.  

Adotar uma Árvore 

Ao longo do 2.º e 3.º períodos, alunos e Professores 

têm a possibilidade de, em conjun-

to, selecionar uma árvore  (ou um arbusto)  do espaço 

escolar e de a adotar! Os alunos devem pensar e desen-

volver uma forma de identificar essa árvore como sua, 

por exemplo, com placas de identificação, bandeiras, 

entre outras possibilidades. Um dos objetivos é que 

alunos e professores, durante os intervalos das aulas, 

por exemplo, consigam preservar o espaço à volta des-

sa árvore com ações que considerarem pertinentes 

(regar, apanhar resíduos, verificar se há ramos danifi-

cados, entre outras ações). Estes procedimentos devem 

prolongar-se até ao final do ano letivo uma vez que as 

árvores, como seres vivos que são, merecem a nossa 

atenção constante. Em simultâneo e de forma simples 

trabalham-se vários temas como a Floresta, os Resí-

duos (limpeza) e os Afetos (pela natureza, pelo ambi-

ente).  
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Agir no Dia Nacional da Agricultura na Escola  

Com o intuito de sensibilizar os alunos relativamente à 

importância da agricultura e mostrar-lhes que o 

"conceito" de agricultura é, atualmente, diferente, isto é, 

pode revelar-se moderna, sustentável mas também ino-

vadora e que aposta no futuro, desenvolveram-se duas 

atividades para perceber melhor a relevância deste tema 

para a nossa vida mas também os cuidados a ter para a 

sustentabilidade do Planeta Terra. Entre os dias 14 e 25 

de maio, algumas turmas tiveram uma aula ao ar livre 

quer na horta biológica da E. B. 2,3 , quer na horta bio-

lógica da ESLA. A liderar as diferentes tarefas estive-

ram os professores Rui Rocha, Edite Justo e Maria do 

Carmo Horta, dos Cursos de Jardinagem e Espaços Ver-

des. Em simultâneo, os alunos dos respetivos cursos, 

CEF 1 e CEF 2, apoiaram os mais novos do 5.º ano (que 

se deslocaram à escola secundária) na visita à horta e no 

desenvolvimento das tarefas programadas. A apoiar as 

atividades desenvolvidas na E. B. 2,3, estiveram os alu-

nos do CEF 1 e do VOC de Jardinagem. Em todos os 

momentos, fez-se referência à agricultura biológica e 

enfatizou-se a importância dos produtos biológicos na 

nossa alimentação diária. Por outro lado, os alunos tive-

ram a oportunidade de conhecer os diferentes sistemas 

de rega instalados no recinto escolar e os principais 

benefícios do seu uso, nomeadamente no que se refere à 

poupança da água. Estas atividades surgem no âmbito 

do Projeto "Redescobrir a Terra", da Confederação dos 

Agricultores de Portugal (CAP), no qual o nosso agru-

pamento se encontra inscrito. Por esta razão, a convite 

da CAP e em parceria com a Universidade do Algarve, 

tivemos o prazer de receber no Auditório da Escola E. 

B. 2,3 de Quarteira, no dia 25 de maio, para uma pales-

tra sobre "A 

Água", Rui 

Grave, Enge-

nheiro Agróno-

mo e responsá-

vel pelos cam-

pos de golf em 

Vilamoura. Em 

suma, foram 

muitos os mo-

mentos interessantes e divertidos e em cada um destes 

dias houve muita satisfação pela possibilidade de se 

participar num projeto diferente e... fora da sala de aula!  

Planeta Terra - Sementes da Amizade 

"A Terra é um palco muito pequeno numa imensa arena 

cósmica. (...)  Goste-se ou não, por enquanto, a Terra é 

o único lugar onde podemos viver. (...) o nosso minús-

culo mundo (...) sublinha a responsabilidade de nos 

relacionarmos mais gentilmente uns com os outros e de 

preservarmos e acarinharmos o único lar que conhece-

mos: o pálido ponto azul." São estas as inspiradoras 

palavras de Carl Sagan que fizeram nascer uma pequena 

e importante atividade designada "Planeta Terra: Se-

mentes da Amizade". No âmbito do Dia da Terra (22 de 

abril) e do Dia Nacional da Agricultura (16 de maio) 

celebrou-se a amizade pelo Planeta Terra, promovendo 

ações que chamam a atenção para a necessidade de to-

dos nós vivermos em harmonia com a Terra, visto que é 

dela que provêm todos os recursos que sustentam a nos-

sa sociedade. E para "semear" um futuro melhor, num 

Planeta mais saudável onde todos os seres humanos se 

respeitam e sabem respeitar a natureza, todas as turmas 

de 2.° e de 3.° ciclos deram os primeiros passos: um 

pequeno grupo de alunos de cada  turma presenteou 

os respetivos Diretores de Turma, com um pacotinho de 

sementes biológicas, uma mensagem de amizade e um 

exclusivo marcador de livros. Após esta ação de apre-

sentação e de pequenas ofertas cabe a cada turma e ao 

seu Diretor de Turma decidir o momento mais indicado 

para realizarem esta sementeira, em conjunto, em har-

monia, por um Planeta mais feliz. 

"A amizade é o tempero que dá aquele toque especial  no 

dia a dia e nos faz acreditar que vale a pena viver", Mi-

chele Bertoleti 
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Erasmus+ Minds on Hands on STEM Goes on 

A nossa  

  Escola 

A 2ª mobilidade dos alunos do agrupamento de escolas Dr.ª Laura 

Ayres, participantes no projecto Erasmus+ “Mindson, Hands on, 

STEM Goes on” decorreu entre os dias 25 e 

31 de maio, em Varna, na Bulgária. Os alu-

nos participantes Afonso Mota e Raúl Nu-

nes, do 7ºA e Guilherme Guerreiro, do 7ºE, 

foram acompanhados pelos professores Conceição Bernardes (diretora do agrupamento), 

Hugo Mártires (coordenador do projeto) e Judite Rebelo (professora de Cineciência). A 

partida de Faro aconteceu um dia antes, com destino a Sófia, pois o percurso a realizar era 

longo e demorado. Assim, após uma longa escala em Bruxelas, foi possível chegar à capi-

tal da Bulgária e usufruir de uma pequena visita turística pelas ruas da cidade e por alguns 

locais de interesse como o jardim do Museu da Cultura e a grandiosa Catedral ortodoxa de 

St. Alexander Nevsky. A partida para Varna aconteceu ao final da tarde e aí fomos recebi-

dos pela professora coordenadora búlgara, Julieta Mihaylova e pelas famílias que acolhe-

ram os nossos alunos.  

26 de maio – O primeiro dia de atividades teve início com uma cerimónia de abertura de 

boas vindas em que podemos assistir a músicas e danças folclóricas tradicionais e ainda 

pequenas atuações de  grupos de alunos da escola. Seguiu-se a Feira das Ciências em que 

todos os cinco países participantes (Turquia, Estónia, Eslovénia, Bulgária e Portugal) apre-

sentaram 2 atividades previamente planificadas. Os nossos alunos ensinaram a construir um 

taumatrópio e explicaram como construir uma 

coluna de líquidos de diferentes densidades. O 

almoço foi no centro da cidade de Varna junto 

ao Sea Garden onde, da parte da tarde, se visi-

tou o Aquário da cidade e onde decorreu uma 

aula STEM sobre o ecossistema e espécies 

marinhas do mar negro.  

27 de maio - Iniciámos o dia na escola com uma aula 

STEM sobre solos e de seguida partimos em direção a 

Pobiti Kamani (também conhecido como a floresta dos 

fósseis) onde se realizou uma “caça ao tesouro” que 

envolvia a descoberta de equipamento causador da 

erosão. Da parte da tarde visitamos um museu/fábrica 

de vidro em Beloslav onde, para além de visitar as 

instalações e percebermos quais as características/

propriedades da areia local ideal para o fabrico do 

vidro, assistimos ao processo de fabricação de algu-

mas peças. No final da visita tivemos ainda a oportu-

nidade de decorar pequenos frascos de vidro ali pro-

duzidos e traze-los como recordação. 

Afonso Mota e Raúl Nunes (7ºA); Guilherme Guerreiro, (7ºE) 
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A nossa  

  Escola 

28 de maio – Começamos o dia com a participação de todos os alunos dos 

vários países envolvidos nas aulas de búlgaro, história ou matemática, en-

quanto os professores faziam uma visita guiada pelas várias turmas e instala-

ções da escola. O almoço oferecido foi preparado pelas famílias e foi possí-

vel experimentar algumas das iguarias gastronómicas búlgaras. Da parte da 

tarde,   enquanto os professores participaram numa reunião com o represen-

tante governamental local, os alunos assistiram a uma apresentação sobre a 

Bulgária preparada pelos alunos. 

29 de maio – Dia dedicado à natureza! Concluímos a aula STEM cujo tema 

abordava o estudo dos solos e seguimos de autocarro para o Varna Ecopark. 

Aí, acompanhados por uma guia percorremos todo o espaço, descobrindo e 

identificando uma grande variedade de espécies botânicas. Numa das insta-

lações do parque realizou-se mais uma aula STEM cujo tema relacionado 

com a morfologia das plantas, consistia na construção da maquete de uma 

flor utilizando para isso materiais 

simples como palhinhas, cotonetes, plasticina e papeis coloridos. O barbe-

cue preparado no parque foi o almoço do dia e permitiu a realização de jogos 

ao ar livre e uma melhor confraternização entre todos os elementos dos vá-

rios países envolvidos no projecto. Foi ainda proporcionado aos alunos a 

possibilidade de um passeio a cavalo.  

30 de maio – Reunimo-nos com os professores logo de manhã na escola 

e partimos em direção ao Sea Garden onde se localiza o Observatório 

Astronómico Nikolay Kopernik. Assistimos a uma sessão no planetário e 

ainda houve tempo para mais uma aula STEM sobre planetas e as fases 

da Lua. Os alunos búlgaros apresentaram uma peça de teatro encenada e 

preparada por eles e partici-

pamos por fim na cerimónia 

de encerramento que decorreu no auditório deste observatório. Depois de 

almoço tivemos ainda a oportunidade de passear em grupo pela cidade 

conhecendo alguns pontos turísticos e comprar lembranças para a família 

e para mais tarde recordar estes dias bem passados num país de cultura e 

hábitos bem 

diferentes. 

Ao final da tarde regressamos às “nossas” casas e foi 

tempo de preparar a partida. 

Foi uma experiência diferente, muito boa e positiva. 

Adquirimos novos conhecimentos e permitiu-nos convi-

ver durante vários dias com pessoas diferentes, longe 

das nossas famílias e amigos habituais, comunicando 

quase sempre em inglês e conhecer um país diferente. 

Valeu a Pena!  



Passatempos 

Curiosidade MatGira 

Soluções da Edição IV 

Curiosidade Geográfica... 

Que paisagem inóspita é? 

Adivinha Esta…  

Estava representado o Grand Canyon 

MatGira 

Fonte: http://www.letstravelsomewhere.com  

Salar de Uyuni (Bolívia)  
 
É um deserto, mas não tem areia, é branco, mas não tem neve: 

Salar de Uyuni, com cerca de 12 mil km2, é o maior deserto de 

sal do mundo! Encontra-se a cerca de 3650 metros de altitude, 

no Sudoeste da Bolívia, muito próximo da fronteira com o Chile. 

Aproximadamente no seu centro, fica a Ilha do Pescado, uma 

formação rochosa cercada por sal e onde existem grandes catos, 

com centenas de anos.  
 
Fonte: Edições ASA  

http://www.letstravelsomewhere.com

