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1.ª fase 
PLNM              18 jun 
Português      21 jun 
Matemática    27jun 

 

Afixação das pautas 
15 de julho 

 

2.ª fase 
PLNM               19 jul 
Português       19 jul 
Matemática    22 jul 
 

Afixação das pautas 
5 de agosto 

 
HORA DE  

REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS 
9:30 h 

Crescer, aprender... e chegar 
 

    Quando se está no cume de uma colina, estende-se o olhar até ao infinito horizonte, nos quatro 
pontos cardeais. Como recompensa do esforço feito na subida, basta-nos o prazer de apreciar a 
vista em redor.  
    Esforço? Ora! Já cá estamos. Não custou nada. 
    Com o final deste último período, termina um ano letivo. Aqui chegados e olhando ao redor, co-
mo se estivéssemos lá no cimo da colina, parece-nos já distante aquele mês de setembro, estão 
longe esses primeiros dias de escola. 
    Nos colegas e professores que conhecemos nessa altura, hoje temos bons amigos de todos os 
dias.  
    Olhamos para nós próprios, naquele corrupio da abertura das aulas, e notamos que crescemos, 
sentimos o que foi aprender. 
    Do alto destes últimos dias de aulas, olhamos os radiosos dias de férias e brincadeiras que aí 
vêm, quando vamos ter todo o tempo para os nossos amigos de sempre, para os primos que mo-
ram mais longe, para os avós que desvendam mistérios. 
    Neste cume, de onde já se vê chegar o dia de dizer «até já» à escola, temos por recompensa a 
visão do que foi aprender e crescer, para aqui chegar... E é com alegria que damos por nós a imagi-
nar como será o próximo primeiro dia de aulas, para começarmos a subir mais uma colina. 
   Boas férias! 
 

Teresa Coelho 
Presidente da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria 

quinta-feira, 30 de maio de 2019 
JÁ NASCEU UM PINTAINHO!!! 
 

quinta-feira, 9 de maio de 2019 
NASCERAM DOIS PORQUINHOS DA ÍN-
DIA NA NOSSA QUINTA!!! 

 

 

 

                                                              A equipa TTS 

BIODIVERSIDADE NA QUINTA DO BONAPARTE 
 

    A população do nosso ecossistema tem vindo a aumentar para a alegria de 
todos. 

https://jf-caparica-trafaria.net/j3/
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NO FINAL DO 2.º PERÍODO AINDA ACONTECEU... 

TIMMS 2019 
 

     O TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Stu-
dy) é uma avaliação internacional do desempenho dos alunos do 
4.º e do 8.º anos em matemática e em ciências). 

    Realizado no dia 27 de março, foi a 7.ª edição deste estudo 
que, desde 1995, é realizado de quatro em quatro anos. Esta 
informação contribui para o acompanhamento de reformas 
curriculares e de práticas de ensino em matemática e em ciên-
cias. 

A equipa de A Chaminé 

VITÓRIA 
 

    O aluno Pedro Gomes, do 9.º B, construiu uma águia 
articulada que batizou com o nome Vitória. O trabalho foi 
executado utilizando arame, cola branca e papel.   
    Partiu do aluno a ideia deste projeto, que reflete a sua 
simpatia desportiva. 
 

    Parabéns Pedro!  
 

Luísa Becho, técnica do Centro de Recursos para a Inclusão  

GUSTAV KLIMT 
 

    Os alunos do 9.º ano realizaram, nas aulas de Educação Visual,  composições plásticas com 
padrões inspirados nas obras do pintor Gustav Klimt. Os trabalhos foram, posteriormente, expostos no 
Centro de Recursos. 
 

Professora Rita  Lopes 

http://www.iave.pt/
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UMA IDA AO CINEMA 
    No mês de abril, os alunos da Escola n.º3 e os alunos do pré-escolar da Escola 
n.º1 foram ao cinema ao Almada Fórum. 
    Esta atividade teve como objetivos a identificação do cinema como instrumen-
to de cultura e arte, além de proporcionar a oportunidade de vivenciar uma nova 
experiência, uma vez que muitos alunos nunca tinham assistido a um filme numa 
sala de cinema. O filme Como treinar o meu Dragão foi do agrado de todos.  
    Posteriormente, foi possível utilizar o cinema como ferramenta de debate e 
reflexão. 

    Uma experiência a repetir!  

 
 
 
 
 

Docentes das Escolas EB1/JI n.º 1 e n.º 3  

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

    O Dia Mundial da Água que teve, este ano, como lema  o acesso a água potável e saneamento a todos os cidadãos do mundo até 2030, foi 
comemorado pelos alunos do 5.º B, que realizaram trabalhos alusivos a esta data.  

Professora Júlia Conde 

QUEM SOMOS NÓS? 

SER COMO SOU 
    Ser como sou. Nem sempre gostamos de ser como somos, achamos que nunca somos suficientes, ou que não temos 
uma cara, ou um corpo que entre nos padrões que consideramos perfeitos.  
    Ninguém tem uma vida perfeita, essas raparigas e esses rapazes que consideramos “o padrão”, podem ser a maior 
perfeição aos nossos olhos, mas podem igualmente não ter uma vida fácil, podem ter uma doença, ou problemas em 
casa.  
    A tua imperfeição é a tua perfeição. Aceita-te como Deus te trouxe ao Mundo, não mudes, porque te achas gordo(a), ou magro(a), ou alto
(a), ou baixo(a). Entre muitos amigos, conhecidos e mesmo nada íntimos; existe alguém que te ama assim mesmo. Imperfeito(a). 
    Porquê mudar se sou feliz como sou? 
    Porquê mudar se há pessoas que sei que me amam como sou? 
    Eu não vou mudar só porque alguém me chamou feio(a), gordo(a), ou magro(a)! 
    “Deitar alguém abaixo” é uma atitude horrível que ninguém deve ter. Sentirmo-nos bem com a tristeza de alguém? Nos acharmos superio-
res a alguém, porque o/a ofendemos? Rirmos porque deixamos alguém triste e com baixa auto-estima? Porquê?... 
    Há tanta coisa boa que podemos fazer pelos outros e optamos sempre fazer o que é mau. Decidimo-nos pelo pior. 
    Elogia, não “mandes os outros abaixo” e nunca compares ninguém com ninguém, as pessoas não foram criadas para serem comparadas 
entre si. 
    Gosta de ti como és e aceita a tua beleza. Tu tem-la de certeza, porque não é só a beleza exterior que importa, é a interior que mais impor-
ta. As tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus sentimentos… isso é que importa. 
    Acredita que tens amigos que te amam e é neles que tens de te focar. 
    Aceita-te como és e ama-te acima de tudo. 
    Tu és perfeito(a), acredita. És maravilhoso(a).                                                                                                                                         Sofia Gomes, 9º B 
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PROFESSORA JÚLIA PAULA CONDE 
    Quem é? 
    Alguém que deixará de nos ensinar. 
    Alguém que sabe quais os valores a que nos devemos 
reger. 
    Uma professora que sabe o valor das palavras amor, ensi-
no, profissionalismo. 
 

    Refletindo na vida profissional desta senhora, podemos 
concluir que honestidade e amor 
foram os vértices pelos quais se orientou. 
    A professora Júlia Conde é professora deste Agrupamento 
antes dele ser Agrupamento, ou 
seja desde 1994. 
    Deslocou-se e continua a deslocar-se da sua casa para a 
escola, seja Inverno ou Verão, de 
transportes púbicos. De vez em quando um colega lá lhe dá 
boleia… Mas é sempre pontual. 

     Ao longo dos anos foi orientando, protegendo, encaminhando, sobretudo aqueles a quem 
é menos fácil aceitar. 
    Muitos alunos. Meninos que ainda não sabem o grande valor que têm. 
    A Cuba, a nossa “cadelinha “ tão querida e já falecida, mascote em honra de quem plantou 
roseiras num dos seus lugares preferidos, depois de zelar por ela durante toda a sua vida. 
Antes disso, o Benfica e o Bolinhas (dois cães) e agora protetora da Princesa, a gatinha da 
escola. 
    Esta escola, esquecida por uns, desprezada por outros, difamada por alguns e que ela 
divulgou e divulgou em muitas iniciativas a nível nacional e até internacional. 
    A natureza que tem protegido e ensinado a proteger através de repetidas iniciativas, que 
visaram à sua preservação no ensino das boas práticas, ou em atividades que tornaram esta 
escola mais bonita. 
    Dinamizou ao longo dos anos inúmeros projetos no âmbito da saúde, da ecologia, da 
proteção da Natureza, da Cidadania e enriquecimento Humano. 
    A distribuição de frutos secos e fruta no Dia da Alimentação, a organização de um jantar 
para toda a comunidade escolar para alertar para a importância da sopa na alimentação, a 
presença de um “assador” de castanhas e distribuição das mesmas à comunidade escolar, a 
organização semanal do almoço temático À mesa com Eça de Queiroz, na Taberna do Zé da 
Lídia, a divulgação (pioneira) da dieta Mediterrânica… entre tantas outras iniciativas. 
Com alguns dos seus projetos ganhou prémios a nível Nacional e a bênção do Papa Francisco 
para o nosso Agrupamento exposta na BE/CRE. 
    A “A maçã dos Afetos” (concorreu vários anos e ganhou alguns prémios); o PES; o projeto 
“Embaixadores da saúde”; recebeu uma Menção Honrosa da C.M.A. na 12ª edição do concur-
so Jovens Talentos, sob o tema Almada-terra solidária; “Green Cork” (recebeu o 2º lugar a 
nível nacional); “O mundo é a nossa casa” (recebeu o 1º prémio a nível nacional); enviou para 
o SMAS por iniciativa própria desenhos realizados pelos alunos, o qual os usou para ilustrar as 
faturas, já que alertavam para a importância da poupança de àgua; no âmbito da Cidadania, 
participou e obteve um prémio no concurso Semana do ambiente 2009, no mesmo ano 
participou no concurso da EPAL Almada mais sustentável, tendo o cartaz produzido para o 
efeito sido também premiado… 
    Enfim. Só alguns exemplos do enorme contributo que a professora Júlia Conde deu a esta 
escola. 
 
 
    Esta professora, dinâmica e discreta, é um exemplo 
para quem queira aprender a ensinar e a ser alguém me-
lhor e será recordada nas muitas marcas que deixou espa-
lhadas pela Escola Sede do Agrupamento. 
 
Duas árvores são vizinhas: 
Uma perdeu a sua casca, gravaram-lhe setas e corações, 
tiraram-lhe bocados… 
Treme e chora; a outra reconforta-a porque está de boa 
saúde… 
 
In A vida secreta das árvores de Peter Nohlleben 
(excerto escolhido pela professora Júlia Conde) 
 

Professores Cristina Gomes e Francisco Zuzarte 
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O QUE TEMOS FEITO... 

UMA VISITA À QUINTA PEDAGÓGICA DOS OLIVAIS 
    No dia 3 de maio os alunos da Escola N.º3  e os alunos do pré-escolar da escola  N.º 1,  foram 
visitar a Quinta Pedagógica dos Olivais, em Lisboa. Na visita foi possível observar, de perto, vários 
animais e perceber as suas características e hábitos. Foi igualmente importante percecionar a di-
nâmica de uma quinta, assim como a necessidade de preservar e respeitar os animais e as plantas 
que nela existem. 

    Ainda houve tempo para algumas brincadeiras na relva e nos equipamentos da Quinta. 
    Foi uma manhã muito divertida que permitiu novas aprendizagens fora do contexto escolar, a descoberta de novos 
espaços e  o convívio com outras crianças.  

 
 
 
 
 
 

Docentes das Escolas EB1/JI n.º 1 e n.º 3 

DIA MUNDIAL DO LIVRO 
    No dia 23 de abril comemorou-se o Dia Mundial do Livro. Esta data foi 
instituída pela Unesco em novembro de 1995 com a finalidade de fomen-
tar o gosto pela leitura, reconhecer a importância e a utilidade dos livros 
e, simultaneamente, respeitar a obra dos que, através da escrita, contri-
buíram para o progresso social e cultural da Humanidade. 
    O livro revela-se uma grande porta para a descoberta da língua. No 
livro, a língua é uma arte que explora o sentido e a beleza das palavras, os 

ritmos, os sons. No livro, a imaginação voa por espaços desconhecidos e vivem-se grandes aventuras que de 
outra forma não seriam possíveis. 
   O ato de ler ou simplesmente de folhear um livro torna as crianças mais criativas, mais atentas e mais inteli-
gentes. 
    O livro tem de deixar de ser um conjunto de páginas unidas por uma capa e terá de se tornar parte das cri-
anças, da escola da vida! O livro não pode ter limites. 

   Leiam sempre! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Educadora Ana Leal 

Educadora Ana Leal 

A NOSSA HORTA 
    Os alunos da Escola EB1/JI N.º 3 fizeram uma horta no espaço exterior da escola.  

    Semearam e plantaram diversos vegetais. Plantaram mo-
rangueiros, alfaces de diferentes espécies, couves e semea-
ram salsa, coentros, poejos e tomate cereja.  
    Depois foi necessário regar com regularidade e com muito 
carinho e devoção. 
    Foi muito interessante perceber como crescem os legumes 
e frutos e a importância que os mesmos têm numa alimentação saudável. 
    A horta pedagógica tem como finalidade proporcionar o contacto com a natureza, através da realiza-
ção de atividades agrícolas e de jardinagem adaptadas à população escolar.  
    Esta atividade permite também, a observação e investigação relativa ao desenvolvimento das semen-

tes e das plantas e responsabiliza os alunos pela preservação das mesmas, estimulando uma aprendizagem ativa e uma maior e melhor 
consciência ecológica.  
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ROSTOS DA LIBERDADE 
 

    A Exposição Comemorativa do 25 de Abril de 1974 foi organizada pela CMA (Departamentos da 
Cultura e da Educação) em parceria com a comunidade educativa do concelho. Participaram 14 escolas de 10 
Agrupamentos e Escolas Secundárias não Agrupadas.  Esteve patente ao público entre os dias 25 de abril e 
12 de maio, na Oficina da Cultura, em Almada e o  Agrupamento fez-se representar por trabalhos realizados 
por alunos de todas as escolas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equipa de A Chaminé 

 



A CHAMINÉ 

7 

 
 

  25 DE ABRIL DE 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição comemorativa do 25 de Abril de 1974, na BE/CRE da Escola Sede. 
Fotografias de Fátima Amores, Assistente Operacional 

EXPOSIÇÃO   
  Trabalhos realizados nas disciplinas de 
Educação Visual e Tecnológica e Educação 
Visual, no âmbito da articulação vertical.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores Patrícia Reisinho, Rita Lopes e Fernando Inácio 
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 CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS 2019 
RESULTADOS 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Parabéns a todos os participantes. 
Professoras Benvinda Carvalho e Vera Rossa 

PROVA MINI ESCOLAR III – 4º ANO 

Posição Turma Nome % 

1 4º C Érica Martins 38,5% 

2 4º C Carolina Daniel 33,3% 

3 4º A Anderson Barbosa 22,9% 

3 4º C Francisco Melo 22,9% 

3 4º A Kleiton Moreira 22,9% 

PROVA ESCOLAR – 5º E 6º ANO 

Posição Turma Nome % 
1 5º A Joana Oliveira 72,9% 

2 5º A Fábio Costa 58,3% 

3 6º A Joana Gomes 54,2% 

PROVA BENJAMIM – 7º/8º ANO 

Posição Turma Nome % 

1 8º B Diogo Daniel 40,7% 

2 8º A Paulo Marques 39,2% 

2 8º B Daniel Ivan 39,2% 

PROVA CADETE – 9º ANO 

Posição Turma Nome % 

1 9º B Mell Portela 61,7% 

2 9º B Beatriz Amaral 45,5% 

3 9º A Gonçalo Pereira 41,7% 

RECOLHA DE LIXO 
    As turmas do 8.º ano, com os professores das disciplinas de Educa-
ção Visual e de Ciências Naturais,  fizeram uma recolha de lixo na 
praia junto à escola.  
    Com esta atividade pretendia-se classificar os resíduos mais fre-
quentes, a sua origem e obter materiais para serem utilizados na 
execução de  trabalhos plásticos, promovendo assim a sua reutiliza-
ção. 
    Depois de selecionar os materiais 
a utilizar, os restantes  foram colo-
cados no Ecoponto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores Rita Lopes e Francisco Zuzarte 

DIA DO AUTOR PORTUGUÊS 
     
    O Dia do Autor Português comemora-se 
anualmente a 22 de maio.  Foi com o propó-
sito de homenagear o autor português e 
destacar a sua importância no desenvolvi-
mento da cultura e do bem-estar da comuni-
dade, que se criou esta data em 1982.   
 

    A assistente operacional Fátima Amores, a 
professora Júlia Con-
de e os professores 
de Português, orga-
nizaram  várias ativi-
dades para assinalar 
este dia. 
 
 
 

  A equipa de A Chaminé 
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  VISITA À ESCOLA DA CORVINA 
    Quando visitaram a escola da Corvina os alunos do 0ºC gostaram muito de conhecer os coelhos. Pegaram 
neles e fizeram festas no pelo macio. Quando chegaram à escola quiseram saber mais informações sobre os 
coelhos. Foram à biblioteca pesquisar nos livros e no computador. Em casa perguntaram aos pais e aos avós e 
também pediram ajuda aos colegas do 2º ano. Fizeram grandes descobertas. Perceberam que o coelho é um 
mamífero que existe em quase todo o mundo. Tem orelhas e patas compridas e o corpo coberto de pelos. 
    Na biblioteca ouviram a história do Coelhinho Branco e descobriram outros animais com outras característi-
cas: uns com bico, outros com penas, outros com muitas patas e outros com chifres. Descobriram na história 
que ouviram, que existem outros mamíferos como o coelho, mas também existem aves e insetos . 
    Realizaram vários trabalhos sobre os coelhos e elaboraram alguns livros. 
    Agora sabem muito sobre os coelhos. 
 

Educadora Ana Leal 

DIA DA ESPIGA 
 
    O Dia da Espiga, ou Quinta-feira da Espiga, é cele-
brado na Quinta-feira de Ascensão, com um passeio 
matinal, em que se colhem espigas de cereais, flo-
res campestres e raminhos de oliveira, para formar 
um ramo, a que se chama Espiga. Segundo a tradi-
ção, o ramo deve ser colocado por trás da porta de 
entrada e só deve ser substituído, por outro, no dia 
da Espiga do ano seguinte. De origem pagã este dia, 
que é feriado em vários concelhos de Portugal, é 
tornou-se uma importante comemoração católica. 
    Como já vem sendo habitual, os alunos de EMRC, 
com a colaboração da assistente operacional Fátima 
Amores, escolheram as plantas e fizeram os ramos 
que depois distribuíram pela comunidade escolar. 
   Este ano, o calendário tardio da data e as altas tem-
peraturas impediram a inclusão de papoilas, símbolo 
do amor e da vida, o que não diminuiu  o entusiasmo 
com que todos participaram. 

 
Professora Clara Malha e Assistentes operacionais  Fátima Amores e Orlanda Coimbra    
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DIA DA FAMILIA 

 
    A data do Dia Internacional da Família, dia 15 de maio, foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU 

e a sua celebração visa, essencialmente, destacar: 

- a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil; 

- reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relaciona-

mento de todos os elementos que compõem a família; 

- chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para 

seus direitos e responsabilidades. 

    Tendo como referência os objetivos inumerados e, ainda, reforçar a relação com a escola, a EB Nº3 

da Trafaria convidou as famílias dos alunos a participar num evento designado por "Dia Aberto". Fo-

ram organizadas várias atividades diversificadas com diversos materiais com a orientação, de forma 

rotativa, das educadoras/professoras. 

    Compareceram cerca de 90 pessoas que desenvolveram diversas atividades com os alunos, nomea-

damente pinturas de murais, modelagem, desenho, expressão plástica com materiais de desperdício, 

leitura e escrita. Destas atividades resultaram vários trabalhos que deram origem a uma exposição na 

escola. 

    Uma atividade a repetir!                                                                                             Docentes da EB1/JI  Nº3 
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CANTO DA GASTRONOMIA 
 

PASTÉIS DE FARINHA 
RECEITA DE CABO VERDE 

 
- 1 Kg de farinha de trigo, ou milho 
- Água 
- Óleo e azeite 
- 1 cebola grande 
- 1 ou 2 tomates 
- Peixe (atum, por exemplo) 
- 1 cubo de caldo de galinha 
- Sal 

 
    Numa tigela grande mistura-se a farinha com o sal, um pouco de 
óleo e um copo de água. 
Amassa-se tudo muito bem e deixa-se descansar 15 minutos. 
    Numa frigideira refoga-se em azeite, ou óleo, a cebola picada e 
junta-se depois o tomate deixando apurar bem, após o que se junta 1 
cubo de caldo de galinha. 
    Finalmente, junta-se o peixe sem espinhas e cortado em pequenos 
pedaços e tempera-se com sal e malagueta a gosto.  
    Assim que o peixe estiver cozinhado desliga-se o lume e deixa-se 
arrefecer. 
    Estica-se a massa com um rolo de cozinha e cortam-se quadrados. 
Em seguida coloca-se em cima de cada quadrado, um pedaço de pei-
xe refogado e dobra-se a massa unindo bem com os dedos para que 
não abra. 
    Os pastéis são fritos em óleo bem quente e podem ser comidos 
quentes, ou frios, acompanhados com salada.  

Lenira Gomes, 7º B 

 

Desenho do aluno Mauro Pedro, 9.º B 

     

PROJETO PLÁSTICO À VISTA 
 
    Na semana de 27 a 31 de Maio realizaram-se as cerimónias oficiais de Apadrinha-
mento das escolas envolvidas no Projeto Plástico à Vista. 
 
    Na Escola nº 1, a madrinha do pro-
jeto foi a Professora Vanda Silva e na 
Escola Cremilde Castro e Norvinda 
Silva as madrinhas foram as professo-
ras que deram o nome à escola e que 
muito nos honraram ao aceitar o 
nosso convite.  
    Depois, fez-se a entrega do KIT 
lúdico-pedagógico do PAV, com um 

conjunto de jogos e brincadeiras intergeracionais para a sensibilização para o problema do 
plástico como lixo marinho.   
    Em cada escola há pontos de recolha de plástico para as crianças irem acumulando e trans-
formar na nossa PAVan. Fiquem atentos porque na semana de 11 a 14 de junho, a PAVan irá 
circular pelas três escolas do nosso Agrupamento!  

     

    Os alunos envolvidos no projeto 

têm feito um ótimo trabalho de reco-

lha de plásticos para posterior trans-

formação, pelo que esperamos con-

seguir produzir muitos objetos com o 

plástico recolhido! Foram dias muito 

especiais, repletos de alegria e mui-

tas aprendizagens.  

Professora Vanda Lima e Silva 

https://www.facebook.com/cremilde.castro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA76EwNXige8EY-o1Uvv9neOPbClDhlM8bN40U9os0huJhhvhbdLzKP6YPW23bitk9Ozc7yYv5r8RCT&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345997521&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_YVTItljAX7T_zvvmrk6Y-rG97EunuhQlfsRFrJTlTTT3XPtFaEo1vOM2JSP2mWEepgyXNSscRQ7i&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345997521&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_YVTItljAX7T_zvvmrk6Y-rG97EunuhQlfsRFrJTlTTT3XPtFaEo1vOM2JSP2mWEepgyXNSscRQ7i&fref=mentions
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    O símbolo dos Jogos Olímpicos Modernos é composto por cinco arcos entrelaçados, com as cores azul, amarelo, preto, verde e ver-
melho, sobre fundo branco. Foi originalmente concebido, em 1913, pelo Barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpi-

cos Modernos. Cada anel representa um continente, o azul  a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceânia e o encarna-
do a América. 

EDIÇÃO MODALIDADE ATLETA MEDALHA 

PARIS  
1924 

Hipismo: Prémio das Nações 
(equipas) 

António Borges d'Almeida 
Hélder de Souza Martins 
Luís Cardoso Meneses  
José Mouzinho d'Albuquerque 

 Bronze 

Amesterdão  
1928 

Esgrima: Espada  
(equipas) 

Mário de Noronha, 
Jorge de Paiva 
Frederico Paredes 
João Sasseti  
Henrique da Silveira 

 Bronze 

Berlim  
1936 

Hipismo: Prémio das Nações 
(equipas) 

Domingos de Sousa Coutinho   
José Beltrão   Bronze 

Londres  
1948 

Vela: Classe Swallow 
(equipas) 

Duarte Bello   
Fernando Bello  Prata 

Hipismo : Prémio das Nações 
(equipas) 

Fernando Silva Paes 
Francisco Valadas Júnior 
Luís Mena e Silva 

 Bronze 

Helsínquia  
1952 

Vela: Classe Star 
(equipas) 

Joaquim Mascarenhas Fiúza  
Francisco Rebello de Andrade  Bronze 

Roma  
1960 

Vela: Classe Star 
(equipas) 

Mário Gentil Quina  
José Manuel Gentil Quina  Prata 

Montreal  
1976 

Atletismo: 10 000m Carlos Lopes 
 Prata 

Tiro: Fosso olímpico Armando Marques 
 Prata 

Los Angeles  
1984 

Atletismo: Maratona Carlos Lopes 
 Ouro 

Atletismo: 5 000 m António Leitão 
 Bronze 

Atletismo: Maratona Rosa Mota 
 Bronze 

Seul  
1988 

Atletismo: Maratona Rosa Mota 
 Ouro 

Atlanta  
1996 

Atletismo: 10 000m Fernanda Ribeiro 
 Ouro 

Vela: Classe 470 
(equipas) 

Vítor Hugo Rocha  
Nuno Barreto  Bronze 

Sydney  
2000 

Atletismo: 10 000m Fernanda Ribeiro 
 Bronze 

Judo: 73–81 kg Nuno Delgado 
 Bronze 

Atenas  
2004 

Atletismo: 100 m Francis Obikwelu 
 Prata 

Ciclismo: prova de estrada Sérgio Paulinho 
 Prata 

Atletismo: 1 500m Rui Silva 
 Bronze 

Pequim  
2008 

Triatlo: Triatlo - Feminino Vanessa Fernandes 
 Prata 

Atletismo: Triplo salto Nelson Évora 
 Ouro 

Londres  
2012 

Canoagem: K2 1000m  
(equipas) 

Emanuel Silva  
Fernando Pimenta  Prata 

Rio de Janeiro  
2016 

Judo: <57 kg Telma Monteiro 
 Bronze 

 MEDALHAS PORTUGUESAS NOS JOGOS OLÍMPICOS 

    Com a criação do Comité Olímpico de Portugal em 1909, Portugal foi o décimo terceiro país a 
aderir ao Movimento Olímpico. Três anos depois, o país estreou-se nos Jogos de Estocolmo.  
    Desde então participou em todas as edições dos Jogos, sendo a décima oitava nação mais assídua.        
O nosso país conquistou 24 medalhas (quatro de ouro, oito de prata e doze de bronze).  
    Em 1952, Portugal estreou-se nos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Oslo, Noruega.  

CAMPEÕES OLÍMPICOS 

 Carlos Lopes 1984 

 Rosa Mota 1988 

 Fernanda Ribeiro 1996 

 Nelson Évora  2008 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    A Chama Olímpica é o símbolo  dos 
Jogos Olímpicos. Segundo a mitologia 
grega, Prometheus roubou o fogo 
de Zeus para o entregar aos mortais. O 
Fogo ardeu continuamente ao longo da 
celebração dos Jogos Olímpicos antigos 
realizados em Olímpia, celebrados pela 
primeira vez em 776 a.C. e repetidos, 
de quatro em quatro anos, durante  
quase 12 séculos.  
    A competição tornou-se um símbolo 
de paz num tempo em que as guerras 
eram frequentes. Todos os conflitos 
eram suspensos durante a sua realiza-
ção para garantir a participação dos 
atletas e do público em segurança. 
 
    A Chama Olímpica foi oficialmente 
reintroduzida nos Jogos Olímpicos de 
Verão de 1928, em Amesterdão.  
    A passagem da Chama Olímpica foi 
realizada pela primeira vez em 1936, 
em Berlim, tendo sido acesa em Olím-
pia e viajado por sete países até  che-
gar à capital alemã. 
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MARCAS PORTUGUESAS CENTENÁRIAS AINDA NO MERCADO 

Tabaco Estrela 
Açores - 1883 

Saboaria Confiança                         
1894 

Lápis Viarco 
1907 

Ach. Brito 
1918 

Emílio Braga 
1918 

 

Faianças Bordallo Pinheiro 
1884 

Chá Gorreana 
Açores - 1883 
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TEMPOS LIVRES 

DESCOBRE AS 7 DIFERENÇAS 

     
 
 
 
 
 
 
Um português foi ao Brasil passar férias. Ao des-
locar-se de comboio, pergunta a um brasileiro 
 que estava ao seu lado: 
- Por favor, pode-me dizer qual é a próxima esta-
ção? 
Responde o brasileiro: 
- Claro, é o Verão! 
 
Numa aula de Geografia, pergunta o professor: 
- Joãozinho, pode dizer-me porque é que os dias 
são mais compridos no verão e mais curtos no 
inverno? 
Responde o Joãozinho: 
- Porque o calor dilata os corpos e o frio encolhe--
os!  

 
Quantos buracos tem  este  t-shirt?   

 

 

PROVÉRBIOS NO BAR DA ESCOLA SEDE 

 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/joaozinho/joaozinho-na-aula-de-geografia
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ESPAÇO DA JUNTA DE FREGUESIA 


