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Esta é a edição número 5 do Jornal da Nossa Terr@, um jornal digital em
modo de pandemia, de Moura para o mundo, feito por tod@s, miúd@s e
graúd@s, em ambiente de comunidade de aprendizagem intergeracional. 

À boleia de uma abelha, fazemos uma viagem ao sector apícola da nossa
terr@, entrevistando Rui Novalio, presidente da Direcção da APIVALE -
Associação dos Apicultores do Vale do Guadiana, e contamos histórias sobre
os mistérios das abelhas e sobre os produtos da colmeia, de que se destaca o
mel, incluindo desenhos dos nossos colaboradores mais jovens sobre o tema. 
A propósito de mel, convidamos a Maria (Maria do Carmo Faria), com
pastelaria aberta em Moura, a recriar o tradicional bolo podre, seguindo à
risca a receita fixada por Maria de Lurdes Modesto. 
Num outro registo, damos a conhecer as pontes lançadas, durante o período
de confinamento imposto pela pandemia, entre o Centro Infantil Nossa
Senhora do Carmo e as Famílias, para continuar a garantir uma educação de
excelência aos mais novos. 
E revisitamos a obra de Urbano Tavares Rodrigues, que nos oferece, em
tempo de festividades da nossa terr@, um interessantíssimo retrato, com
alguns anos, da celebração do São João, em Moura.
Tudo isto, graças ao empenho dos nossos jornalistas, a quem nunca nos
cansaremos de agradecer. 
Temos ainda os habituais passatempos, quizzes e dicas verdes.
Esperamos que gostem, e não deixem de colaborar com assuntos 5 *, textos
XS, fotografias 360° e desenhos 100 %.

OBRIGADO !
 
           QUEM É QUEM

NA NOSSA 
RUA ?  
 
Em que localidade
se passa esta cena?
Quem é o sapateiro
da imagem?
Soluções no 
próximo Jornal.

02 VOO PICADO  
           

Filipe SOUSA (fotografia)
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O Pedro Sousa é o autor da
fotografia que mostra uma ave

com dificuldade em descolar. De
que ave se trata? Que

características distinguem esta
espécie e outras da mesma família

de outras aves?
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

QUEM É, QUEM É, NA ARCA DE NOÉ ?
A fotografia foi tirada na Parque

de Feiras e Exposições de Moura.
Que planta mostra a imagem, de

flores de cinco pétalas de cor
rosada? Enquanto planta
medicinal, é utilizada no

tratamento de que doenças?
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

QUAL É 
A LOCALIDADE,
QUAL É ELA ?
QUAL É O SÍTIO, 
QUAL É ELE ?
QUAL É O
GRUPO CORAL,
QUAL É ELE ?
Soluções na próxima
edição do Jornal.



MOURA PELOS
OLHOS DE URBANO
           
     

      
«Tinham rompido na noite de São João. [...]

Coureleiros da cor da taipa, atrofiados nos seus fatos domingueiros,
andavam-se depenando de misérias pelas tabernas e pelas ruas de São
João, brancas de Junho, de cal e de noite luarenta. Raparigas morenas,

estralejando risos, em bandos, de lencinho ao quadril, com permanentes
aborregadas, a saia por cima do joelho, afitando a orelha ao som das gaitas

de beiços, dos adufes e das concertinas, nem pareciam as mesmas da
semana, derrancadas sobre as leiras, sobre as espigas, da agarra à solta,

como por castigo, ou consumidas nos biocos, à meia porta.
E logo naquela noite em que os mais tristes e pobres folgavam

 sem amanhã, como cigarras, é que eles se desuniam! 
  

JORNAL
DA NOSSA
TERR@
nº 5       24 JUNHO 2020

04 

Joana PORTELA (Évora) 

Filipe SOUSA (fotografia) 



MOURA PELOS
OLHOS DE URBANO
           
     

      

 

Pela Rua da Mouraria, pela Rua Longa, tudo cheirava a mentraste;
amanuenses e barbeiros, almocreves e pingantes, criaditas, senhoras-

vizinhas, amas e servas, e feirantes garganeiros, chapéu para a testa,
abarrotados de ensopado, de negócios feitos, de aguardente bastarda,

manos e manas de uma grande família em festa, esquecida dos seus
rancores motrizes, tudo alçava os olhos ao céu, erradouro de foguetes onde

se esfacelavam as luzes, estoiravam morteiros e, às vezes, de uma
girândola mais fidalga choviam dentes de fogo e lentas plumas de sangue

que deslumbravam os zagalejos arrabaldiços, desvezados daquelas
maravilhas.

O choque decisivo foi na altura em que a filarmónica dos Leões entrou a
zabumbar no Jardim dos Tuberculosos, tão aceso de cores e gritos que

nem parecia a mesma praça triste cujos candeeiros tetricamente
esverdeavam a tez dos visitantes nocturnos.

 
Urbano Tavares RODRIGUES, Bastardos do Sol, Lisboa, Círculo de Leitores,

1987, p. 39. 
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Joana PORTELA (Évora) 

Filipe SOUSA (fotografia) 
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Filipe SOUSA (texto)
Ricardo DESIRAT (fotografia)



HISTÓRIA DE VERÃO
Uma abelha, dessas que dizem ser
italianas, entrou pela janela,
obstinou-se em escolher-me, poisa-
me no ombro, descansa de seus
trabalhos. Lisonjeado com aquela
preferência, comecei a amá-la
devagar, retendo a respiração, com
receio de que não tardasse a dar
pelo seu engano, que cedo viesse a
descobrir que não era eu a haste de
onde se avistam as dunas. Mas o seu
olhar tranquilizava, era calma
ondulação do trigo. Agora só uma
interrogação perturbava a minha
alegria - comigo, como é que faria o
seu mel?

Eugénio de ANDRADE, Poesia e Prosa
(1940-1980), Limiar, Porto, pp. 254-
255.
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João TOMÉ (fotografia) 



Nas terras da Margem Esquerda do Guadiana produzem-se alguns dos
melhores méis do mundo, como provam as distinções obtidas em concursos
internacionais. E ainda outros produtos apícolas de reconhecida qualidade,
como a cera, geleia real,  pólen e própolis. Para felicidade de um número
crescente de consumidores, que não os dispensam à mesa ou para fins
terapêuticos.
A fórmula deste sucesso é tão natural como ancestral: amenidade do clima,
saber-fazer dos apicultores transmitido de geração em geração e grande
variedade de pastos com plantas florais espontâneas ricas em néctar e
pólen, que favorecem a actividade das abelhas e conferem atributos
especiais aos méis desta região. 
De entre as variedades produzidas, destaca-se o mel monofloral de
rosmaninho. Magnífico de aroma, textura, cor e sabor, é recolhido de
colmeias instaladas em áreas de montado e matos mediterrânicos onde
abunda esta planta melífera, como as serranias de Serpa, Portel e Contenda. 
Uma das suas utilizações passa pela doçaria, em receitas comuns ao
Alentejo, como o nógado ou o bolo podre. E que são a prova provada de uma
tradição culinária bem viva, com origem nos tempos em que o mel era o
único adoçante disponível nestas paragens, ou seja, antes da entrada em
cena do açúcar. 
Estes e outros aspectos da história do mel e da vida das abelhas podem ser
conhecidos com maior detalhe em visitas a apiários e melarias conduzidas
pelos próprios apicultores. 
Alguns deles organizam ainda actividades práticas, como a cresta do mel,
dirigidas aos que pretendem adestrar-se na arte da apicultura. 
Para os devotos do mel que dispensam o contacto com as abelhas, as feiras
e mercados da região são lugares ideais para provar e comprar produtos da
colmeia directamente ao apicultor. 
Especialmente para os que gostam de arriscar na cozinha e sair-se bem
junto dos convidados, fica a sugestão de preparar, como aperitivo, um
chutney de mel e azeite, de sabor agridoce, para embeber pedaços de pão
quente: uma combinação que recria a tradicional tiborna. No Verão, sabe
melhor um refresco de água mel, aromatizado com uma folha de hortelã. 
Que tal?
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Filipe SOUSA (texto) 

Toda a doçura da natureza
numa colher



Jornal da Nossa Terra (JNT) : Há quanto tempo preside à APIVALE?
Rui Novalio (RN) : Há quase 3 anos, embora esteja ligado à associação há

mais tempo.
JNT : Em que ano foi fundada a APIVALE e com que objectivos? Com quantos

associados na sua génese? E com quantos conta actualmente?
RN : Foi fundada em 2008 por cinco apicultores, contando actualmente com

190 associados. Em linhas gerais, a associação foi criada com o intuito de
apoiar os apicultores na sua actividade, prevendo igualmente a valorização do

produto apícola da região. Representa os associados perante entidades
oficiais e outras associações e organizações comunitárias, nacionais e

internacionais, visando a promoção, valorização e apoio à transformação e
comercialização de produtos apícolas, à formação e promoção dos

apicultores. A APIVALE é, desde 2016, entidade gestora de zona controlada
(abrange Serpa, Moura e Barancos).

Com a chegada do Verão, os apicultores iniciam os preparativos para a
cresta do mel. Bom pretexto para entrevistar Rui Novalio, presidente da

APIVALE - Associação dos Apicultores do Vale do Guadiana, e ficar a saber
tudo sobre a Associação, a situação actual da apicultura na região e os

segredos das abelhas.
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Filipe SOUSA (fotografia)

RETRATOS DA NOSS@ INICIATIVA
APIVALE

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO GUADIANA
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO RUI NOVALIO

Apiário de 
José Quitéria Pula MESTRE
(arredores de Safara)



JNT : Qual o perfil tipo do apicultor associado da APIVALE?
RN : O concelho de Moura conta com cerca de 35 apicultores, sendo que

destes apenas 3 fazem da apicultura o meio principal de subsistência. Possui
131 apiários registados, 3.211 colmeias e 158 cortiços, numa média de 85

colmeias por apicultor. É uma actividade eminentemente masculina, mas não
é raro o auxílio em determinadas operações de um elemento feminino da

família. A média de rentabilidade de mel por colmeia é de cerca de 20 quilos, e
a média de idade dos apicultores é de cerca de 60 anos. Maioritariamente a

produção destina-se ao mercado local e regional.
JNT : Quais as principais dificuldades que experimentam os

apicultores/empresários no desenvolvimento da sua actividade? E quais as
soluções possíveis para alguns dos problemas identificados?

RN : O uso de produtos fitofarmacêuticos prejudiciais aos insectos, as
oscilações climáticas, o custo elevado de medicamentos necessários à

prevenção da doença em abelhas ou a desvalorização do mel provocada quer
pela venda a granel, quer pela entrada de "mel" de países extra UE, com

preços mais baixos, são os principais obstáculos à actividade apícola.
Poderiam ser potenciados os estudos em torno da aplicação de produtos

fitofarmacêuticos menos lesivos para os insectos, e limitar a entrada de "mel"
exterior à UE, para que o produto existente, de reconhecida qualidade, fosse

escoado a preços justos.
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APIVALE

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO GUADIANA
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO RUI NOVALIO

Rui NOVALIO (fotografia)

Quadros com criação operculada



JNT : E quanto à APIVALE, quais os
principais constrangimentos com que se

debate? Tem apoios, de quem e de que tipo?
RN : Uma das principais dificuldades

actuais prende-se com o facto da APIVALE
não contar com instalações próprias.

Contamos com o apoio do município de
Moura, que cedeu as instalações que

usamos, e com o apoio do Plano Apícola
Nacional (com candidatura anual), que co-

financia: o técnico apícola ao serviço da
associação, a aquisição de medicamentos e
de abelhas rainha e a realização de análises

de anatomia patológica.
JNT : A que se atribui o reconhecimento da

qualidade dos méis e de outros subprodutos
da colmeia produzidos nesta zona do país

(Margem Esquerda do Guadiana)?
RN : A nossa região está essencialmente

dividida em três zonas, zonas de mato,
zonas de montado e zonas de agricultura

intensiva. Nas zonas de mato é produzido o
mel de rosmaninho e o pólen de esteva, nas

zonas de montado o mel produzido é
multifloral e também algum de rosmaninho,
o pólen produzido é predominantemente de

esteva e em alguns anos nesta zona
também se produz mel de cardo e melada de

azinho e nas zonas de agricultura intensiva
é produzido o mel de girassol e de trevo.
Esta diversidade floral está, sem dúvida,

associada a um índice reduzido de
humidade relativa, condições que fazem

desta uma das melhores regiões para a
produção de mel.
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11 RETRATOS DA NOSS@ INICIATIVA
APIVALE

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO GUADIANA
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO RUI NOVALIO

António CIPRIANO (fotografia)

Apanha de enxame

Rui NOVALIO
(fotografia)

Apanha de enxame em ramo
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APIVALE

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO GUADIANA
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO RUI NOVALIO

JNT : O que têm as abelhas a ensinar aos homens ou que têm estes a
aprender com aquelas?

RN : As abelhas são as polinizadoras mais importantes do Mundo e são
essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Sem a existência deste
pequeno insecto, seria quase impossível alimentar a população a nível

mundial, entre outras consequências gravíssimas. Por outro lado, constituem
uma sociedade muito organizada, com papéis muito específicos a

desempenhar, trabalhando para um objetivo final comum, em prol da colmeia.
JNT : Notam-se diferenças no comportamento das abelhas durante estes

tempos de pandemia? Por exemplo?...
RN : Coincidência ou não, desde o início da pandemia que se registou um

desenvolvimento mais rápido das colónias, o que se traduziu também num
aumento do fenómeno da enxameação, sendo um ano notável no que a isso

diz respeito.

Rui ESTEVAS (fotografia)

Abelha colhendo alimento
numa flor de rosmaninho
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APIVALE

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO GUADIANA
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO RUI NOVALIO

JNT : Uma das valências, porventura menos
conhecida, da actividade do apicultor é a da

prestação de serviços de polinização, sobretudo
aos novos pomares intensivos instalados na região.

Como se resolve este paradoxo dos pomares que
necessitam deste fundamental serviço das abelhas

serem os que mais as prejudicam devido à
utilização de pesticidas em larga escala?
RN : A colocação de abelhas em pomares

intensivos é demonstrativo de como é importante e
imprescindível a presença deste insecto na

polinização das árvores de fruto. A produção em
locais que contam com a presença de colmeias

aumenta exponencialmente, e por isso este serviço
é pago ao apicultor, em momentos específicos da

produção (momentos esses em que não é usado
qualquer produto, sob pena da morte das abelhas).

Podemos pensar que, no futuro, a percepção de
que seria benéfico para todos a não utilização de
produtos químicos agressivos, se traduzirá numa

maior polinização livre de perigos para as abelhas,
benéfica para apicultores, e numa  produção mais

rentável para agricultores, à semelhança do que
vem acontecendo noutros países.

Apiário

Rui NOVALIO (fotografia)

Rui ESTEVAS (fotografia)

Rui ESTEVAS (fotografia)



A preocupação com a iluminação, foi
uma constante ao longo da História.

Encontrar formas menos dispendiosas
de o conseguir, também. Para além do

azeite, usado na iluminação das
habitações desde os romanos, as velas

de sebo, mais baratas embora de cheiro
nauseabundo, foram um dos métodos de

iluminação preferidos ao longo dos
séculos.

A cera de abelha era também usada,
mas desta vez em casas nobres e

igrejas, em momentos marcantes do
calendário litúrgico, especialmente nas

Endoenças.Também nos conventos,
nas cerimónias fúnebres de religiosos,

era a cera de abelha a preferida para
iluminar estes momentos.

Os cerieiros eram os responsáveis pela
venda da cera, vendida a peso, que era

paga depois de usado o material,
pesando-se a cera remanescente, que

era devolvida.

O própolis é uma substância
resinosa de cor escura e odor forte

que as abelhas produzem a partir da
flora da região, com a ajuda das

enzimas contidas na própria saliva.
As abelhas usam este produto para

selar as frestas da colmeia,
evitando a entrada indesejável de

correntes de ar, ou de outros
animais. É também usado na

desinfeção do interior da colmeia e
para isolar

intrusos que sejam mortos no
interior da mesma, evitando a sua

putrefacção. De resto, no antigo
Egipto, conseguiram ter a percepção

desta última serventia do própolis,
usando-o como ingrediente chave na

mumificação dos corpos. Tem
propriedades fenomenais,

contando-se entre elas ser o mais
poderoso antibiótico da natureza.

Pro (a favor) Polis (Cidade) = a
defesa da Cidade
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Marisa BACALHAU

A CERA NA ILUMINAÇÃO
AO LONGO DOS TEMPOS

Marisa BACALHAU

OS SUPERPODERES DO
PROPÓLIS



O mel é o adoçante mais antigo da História, e um
dos mais usados também. Pelo menos até que a
vulgarização do açúcar levou à diminuição da sua
utilização.
Inicialmente usado na botica, como um
medicamento, era um produto de luxo e de preços
proibitivos. 
Em Portugal, a introdução do cultivo de cana de
açúcar na ilha da Madeira, promovida pelo infante 
D. Henrique, fez com que o consumo deste precioso
produto, muitas vezes apelidado de “ouro branco”,
se disseminasse no nosso País. 
Passou então a constar de várias receitas,
provocando uma transformação radical na doçaria,
surgindo uma série de “pontos de açúcar” consoante
a temperatura e processo a que se sujeitava o
produto. Os conventos femininos, especialmente de
clarissas, souberam bem difundir a utilização do
açúcar em sobremesas ímpares. Actualmente, o
conhecimento das inúmeras propriedades benéficas
do mel, faz com que o seu consumo seja cada vez
maior, com contributos muito positivos para a nossa
saúde, que não podemos menosprezar.
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MEL VERSUS AÇÚCAR
Marisa BACALHAU



As posturas (determinações) municipais desde sempre estipularam os cuidados
a ter em conta na apicultura. Na sua essência, havia a preocupação de instalar
colmeias longe das zonas habitadas, por forma a evitar incidentes com abelhas.
Em Moura, as posturas de 1693, penalizavam com seis mil réis de multa, toda a
pessoa que mantivesse mais de quatro colmeias, a menos de uma légua da
localidade (cerca de cinco quilómetros). 
Pelos transtornos que causavam, as colmeias também não podiam localizar-
se próximo de quintas, hortas, pomares ou vinhas, limitando em muito a ação
dos apicultores. Por isso mesmo, em 1789, os “criadores de colmeias” de
Moura dirigem uma petição a D. Maria solicitando a anulação da anterior
postura, pois a distância a que estavam obrigados provocava grandes
prejuízos. Os apicultores queixam-se de roubos, da distância que tinham que
percorrer para cuidar das abelhas, bem como dos estragos que lhes infligiam
animais variados. A postura foi revogada, tal como antes tinha acontecido em
Évora ou Montemor-o-novo.
Sabia que, quem ousasse partir ou cortar uma pernada de oliveira, para dele
retirar um enxame, ou mel, teria que pagar 6.300 réis e seria preso durante 30
dias? 

Marisa BACALHAU

DETERMINAÇÕES SOBRE O "GADO DO AR"
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«Quando um enxame morre, parece que é como se morresse um animal. É uma
personalidade de que sentimos a falta, quase como um cão, ou, pelo menos, um

gato.
Mas ficamos totalmente indiferentes perante uma abelha morta - deitamo-la

para o lixo.
O que é estranho é que as abelhas têm precisamente a mesma atitude. Um tão

grande desinteresse pela morte dos outros elementos não se encontra em
muitas espécies animais. Se esmago uma ou duas abelhas ao instalar um

caixilho com menos cuidado, as outras retiram-nas quase como se fossem
máquinas avariadas.  Mas primeiro verificam sempre se há mel.

E se elas próprias tivessem a mesma sensação que eu: de que é no exame que
reside a individualidade, a inteligência?

Há enxames com uma personalidade fabulosamente definida. Há enxames
preguiçosos e activos, agressivos e calmos. Até há os que são levianos e

boémios, e sabe-se lá  se não os haverá também com sentido de humor e sem
ele?

Por exemplo, a febre do cortiço! É precisamente como uma pessoa nervosa,
instável, impaciente. Um mau amante - sem paciência.

E a abelha individual, tão impessoal como uma porca ou um parafuso num
mecanismo de relógio.»

Lars GUSTAFSSON, A morte de um apicultor (En Biodlares Dod, 1978), trad. do
sueco por Ana Diniz, 2ª ed. Asa Editores, Porto, pp. 31-32.
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A propósito de mel, o Jornal da Nossa Terr@ convidou a Maria (Maria do
Carmo Faria), uma doceira de mão cheia, com pastelaria aberta em Moura, a

recriar o tradicional bolo podre, que não dispensa umas boas colheres de
mel, seguindo à risca a receita incluída nessa bíblia do património culinário

português, Cozinha Tradicional Portuguesa, da autoria de Maria de Lurdes
Modesto. O bolo, esse, estava divinal, ou não fosse uma herança da doçaria

conventual!
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Filipe SOUSA (fotografia)

BOLO PODRE

«(…)  e tantos bolos quantos as mulheres fazem na tábua de amassar,
misturando flores de toda a espécie com a branca farinha, 

e quantos são feitos com mel doce e azeite macio. (…)»
Teócrito, As Siracusanas (Idílio XV), frags. 115-118, trad. do grego de

Frederico Lourenço, Poesia grega, Quetzal, Lisboa, 2020, p. 341.
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19 RECEITA DO
BOLO PODRE

  2,5 dl de 
 mel; 2,5 dl de azeite
 250 g de açúcar; 1/2 

colher de sopa de cane-
la; 1 limão; 6 ovos  

350 g de farinha; 1 co-
lher de chá de fermento
em pó; azeite ou banha 

Maria do Carmo FARIA 
João Alberto SILVA
(reportagem)

Deitam-se numa tigela
 o mel, o açúcar e a raspa

da casca de
limão e batem-se até

se obter um preparado
esbranquiçado.

1 

2 

                 
Junta-se a canela e as

gemas, uma a uma,
batendo bem entre

cada adição.  

3 

4 
                 

Batem-se as 
claras em castelo bem
firme e juntam-se ao
preparado anterior,

alternando com a
farinha previamente

peneirada com o
fermento.

Deita-se a massa numa
forma grande untada com

banha ou com azeite e
leva-se a cozer em forno

moderado (180 graus,
aproximadamente).

5 

6 
                 

Durante os 
primeiros 20 m de coze-

dura, convém tapar o bolo
com um papel pardo un-

tado com banha. Levando
os ovos inteiros, este bolo
tem que ser muito batido e

fica mais húmido.
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Filipe SOUSA (fotografia)

Maria do Carmo FARIA, ou, simplesmente, a MARIA
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As abelhas 
A abelha-mestra
E as abelhinhas
Estão todas prontinhas
Para ir para a festa
Num zune que zune 
Lá vão pro jardim
Brincar com a cravina
Valsar com o jasmim
Da rosa pro cravo
Do cravo pra rosa
Da rosa pro favo
E de volta pra rosa
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
A abelha-rainha
Está sempre cansada
Engorda a pancinha
E não faz mais nada
Num zune que zune
Lá vão pro jardim
Brincar com a cravina
Valsar com o jasmim
Da rosa pro cravo
Do cravo pra rosa
Da rosa pro favo
E de volta pra rosa
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu

Vinicius de MORAES, A
Arca de Noé, 1970. 

21

A abelha 
A abelha

enganou-se
e julgou que era doce

uma flor vermelha
feita de papel.

E depois, afinal,
-mas que coisa feia!-

em vez de ter mel
saiu um jornal

da sua colmeia.

Sidónio MURALHA, O Rouxinol
e a sua Namorada (1983),

Porto Editora, 2019.

Filipa, 4 anos



É intenção do Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo manter uma boa rela-
ção escola-família, promovendo o seu envolvimento de forma informada e
participada, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento das crian-
ças. Para que isto seja possível, muitas são as estratégias utilizadas, e o Re-
sumo Semanal é uma delas, uma poderosa ferramenta que permite às equi-
pas pedagógicas levar até aos pais/famílias o dia-a-dia das suas crianças.
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22 CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
PONTES EM TEMPO DE PANDEMIA:

APROXIM@R
Paula Dias LOPES, Mariana HONRADO, Fernanda ALEGRIA



E, de repente, toda a
dinâmica do nosso
Centro foi interrompida.  
A partir do dia 16 de
março, devido ao Covid-
19, tivemos que ficar em
casa e as
crianças/famílias/esco-
la deixaram de ter a sua
rotina habitual.
Ficámos afastados, mas
este afastamento foi
apenas físico, porque
desde o primeiro
momento houve a
preocupação das
equipas pedagógicas
continuarem a
acompanhar as
crianças e a comunicar
com as famílias, foi
tempo de nos
reconstruirmos e de
nos reinventarmos. 
E assim, embora
separados, sentimo-nos
tão próximos: as
crianças, em casa,
concretizavam algumas
das propostas que
diariamente ou
semanalmente eram
sugeridas.
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23 CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
"PONTES" EM TEMPO DE PANDEMIA:
APROXIM@R

    Paula Dias LOPES, Mariana HONRADO, Fernanda ALEGRIA



Foi este tempo, em que os pais
conduziram, verificaram e
enviaram os resultados das
propostas, que tornou as
relações ainda mais especiais.
Foi este tempo, que
proporcionou às crianças
continuarem a ver e a ouvir os
seus amigos, que nos
aproximou e nos comoveu
tanto, com a certeza de que
nunca na distância estivemos
tão próximos.
Desde sempre o envolvimento,
a participação, empenho e a
cumplicidade das famílias faz-
nos ter a certeza que podemos
sempre contar uns com os
outros. Seja em que situação
for, concluímos que há pontes
que continuam a fazer sentido
e a dar sentido ao nosso
trabalho.

“O Kiko perguntava-me
quando podia ficar em casa,
agora pergunta quando pode
voltar para a escola”. 
“Quando tudo estiver bem
juntamo-nos todos e fazemos
um piquenique”.
“O Simão, hoje ficou triste,
pensava que já tinha chegado
o dia de voltar à escola”.
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24 CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
"PONTES" EM TEMPO DE PANDEMIA:

APROXIM@R
Paula Dias LOPES, Mariana HONRADO, Fernanda ALEGRIA



Muito obrigada por todo o
trabalho que tem sido
desenvolvido e a forma como
nos sentimos ocupados com
todas as sugestões de atividades
e interação com os
amiguinhos!! 
Obrigada ����❤ 

Está a ser sem dúvida uma fase
muito complicada das nossas
vidas, com mudanças e
adaptações que dificilmente são
compreensíveis.
A interação com a educadora e
auxiliar foi muito positiva e as
atividades que fomos
desenvolvendo e partilhando
com todos foram bastante
positivas!
Obrigada a quem proporcionou
tudo isto e sem dúvida pelo
esforço pois também vocês tem
as vossas famílias, casas,
trabalho e uma vida para gerir!
Um grande beijinho da
Constança e de todos nós!!
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25 CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
"PONTES" EM TEMPO DE PANDEMIA:
APROXIM@R
Susana SARAIVA
(testemunho de uma mãe)

Filipe AMANTE, 4 anos
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26 Matilde AMANTE, 9 anos



13 

QUEM É QUEM 
NA NOSSA RUA ?

A fotografia mostra o cadeireiro,
mas também cesteiro, correeiro e
miniaturista, António Francisco
Perfeito Lima, em plena
actividade, no pátio de sua casa,
em Safara.
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SOLUÇÕES DOS QUIZZES
DA EDIÇÃO ANTERIOR

QUAL É O RIO, 
QUAL É O MOINHO ?

QUEM É, QUEM É, 
NA ARCA DE NOÉ ? 

A imagem mostra uma cria de ouriço-
cacheiro (nome científico, em latim,
Erinaceus europaeus, sendo que erinaceus
provem de ericius, que significa barreira de
espinhos). Cada animal possui cerca de 6 mil
destes espinhos. 
Quando sente perigo, enrosca-se.  

QUEM É QUEM É, 
NA ARCA DE NOÉ ?

A planta da imagem chama-se
salva-comum (nome científico

Salvia officinalis). Pertencente à
família das Labiadas, porque as

pétalas das flores formam um lábio
inferior saliente, é muito utilizada
em pastas dentífricas e champôs.

Trata-se do moinho da Morgadinha,
no rio Ardila, situado no trecho entre

Moura e Santo Amador.
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APOIOS: 

IDEIA VERDE
ALFACE 
A Associação In Loco lançou o “Guia 
para Consumir Local”, que pretende 
explicar a importância do consumo
alimentar em circuitos de proximidade.
A publicação “informa e apoia na 
tomada de decisão e de acção pela
redução do impacto de cada um de 
nós sobre o Planeta, facultando um
conjunto de instruções orientadoras
para a formação de consumidores(as)
conscientes e responsáveis que
privilegiam a aquisição de produtos
alimentares locais.”  Boa ideia!
CLICAR NA IMAGEM.
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