
Este jornal é publicado com 
apoio da Junta de Freguesia  
de São Facundo  

 

 

Para além da sua missão educativa e 

como estratégia de enriquecimento 

curricular, a Escola de São Facundo tem 

procurado contribuir por todos os meios 

ao seu alcance para a dinamização de 

iniciativas que se possam colocar ao 

serviço da nossa freguesia, e que de 

algum modo contribuam para o bem estar 

e valorização da nossa comunidade. 
 

É com esse intuito que retomamos a 

edição d’A Gazeta de São Facundo, uma 

iniciativa que resulta agora de uma 

parceria com O Sítio da Zonalheira, 

continuando-se a assumir não só como 

um instrumento didáctico mas acima de 

tudo como um recurso ao serviço de toda 

a população da Freguesia. 

 

Estamos ao seu dispor, e contamos com 

o seu contributo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro dia de Escola 
15-09-2009 – 3º ano 

O primeiro dia de escola foi bom. Fomos todos para a 

mesma sala e estivemos a fazer um moinho. 

E a seguir a professora pôs um filme e o professor 

explicou coisas sobre a gripe e a professora ensinou-

nos a lavar bem as mãos. 

E depois fomos para a nossa sala e o professor deu-nos 

uma folha para fazemos um desenho. Depois de 

almoçar fomos por os nomes nos livros e nos cabides.  

Vejam na página 

seguinte o que 

todos devemos 

saber sobre o vírus 

da gripe. 
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Evite o contacto próximo com 
pessoas com gripe!  
Procure não estar na presença de pessoas com gripe. Se 

ficar doente, mantenha-se afastado dos outros, pelo 

menos a 1 metro de distância, para protegê-los de 

adoecer também.  

  

Lave as mãos frequentemente com 
água e sabão!  
É fundamental lavar as mãos 

com frequência, com água e 

sabão em abundância, durante 

20 segundos, principalmente se 

tossir ou espirrar. 

 

Evite o contacto das mãos com os 
olhos, nariz e boca!  
 

Limpe os locais mais sujeitos a 
contacto com as mãos!  
 

Se adoecer, assegure-se de que terá 
o apoio de outras pessoas!   
É importante saber a quem poderá pedir ajuda, em caso 

de necessidade.  

Vigie também o estado de saúde dos seus vizinhos ou 

familiares, caso vivam isolados. Contacte-os todos os 

dias. 

 

Se ficar doente, permaneça em 
casa!  
Se estiver com sintomas de gripe contacte primeiro a 

Linha Saúde 24, de forma a proteger-se e evitar o 

contágio a outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos cuidados especialmente tomados, a sala 

de aulas é sempre um local favorável ao contágio. 

À mínima suspeita de sintomas gripais mantenha o 

seu filho em casa e contacte a linha Saúde24. 
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O Novo Parque Infantil de São 
Facundo 
24-09-2009 – 3º ano 

Foi feito um novo parque infantil ao pé do recinto de 

festas. E todos os meninos gostam de parques infantis. 

Foram os homens da Junta de Freguesia de São 

Facundo que fizeram o parque com areia e a encaixar 

as peças. Trabalha lá o tio do David. 

O parque infantil é bonito e está novo. Fizeram outro 

porque o velho estava estragado e tinha abelhas 

debaixo do escorrega. 

A Joana disse que também estão a fazer um parque 

novo no Vale de Zebrinho. Nós também gostávamos 

que na Barrada houvesse um parque infantil, e também 

em todas as terras da Freguesia. 

As vezes nós vamos lá a seguir ao almoço e até agora 

ainda ninguém estragou nada. 

 

O alcatrão 
23-09-2009 – 4º ano 

Hoje estava a ser alcatroada a estrada em frente da 

nossa escola porque tinham feito buracos por causa dos 

esgotos. 

 
Depois de vermos as máquinas a porem o alcatrão, 

resolvemos fazer uma pesquisa sobre o assunto. 

O alcatrão é uma substância escura, viscosa e feita com 

petróleo. 

O alcatrão natural é feito com betume. 

O alcatrão é muito quente e se tocarmos podemos 

queimar os dedos. 

Antes de ser posto o alcatrão no chão, passou uma 

máquina para deixar cola, depois meteu-se o alcatrão, 

os homens espalharam-no e foi lá o cilindro e alisou 

tudo. 

No tabaco também há alcatrão. 

O alcatrão é feito de hidracarbonetos aromáticos.  

 

A vida de Hans Christian Andersen 
13-10-2009 – 3º ano 

Andersen era pobre. Era filho de um sapateiro e vivia 

em Odense, uma pequena cidade da Dinamarca. Queria 

ser cantor de opera e começou a ler muito cedo porque 

gostava de ler histórias.   

Foi para Copenhague aos 14 anos para ir para o Teatro 

Real mas não conseguiu ser cantor de Opera porque 

não era lá muito bonito. Em vez disso foi para a 

universidade e começou a escrever histórias infantis.  

No dia 9 de Outubro fomos à exposição na 

Biblioteca aprender mais coisas sobre ele. Ficámos 

também a saber que ele trazia sempre um papel e uma 

tesoura no bolso para fazer recortes.  

Nos também fizemos recortes como os dele e ouvimos 

a história da menina dos fósforos que é um conto muito 

triste sobre uma menina pobre. 

Ele escreveu mais de cem contos para crianças. Neste 

sítio podemos ler e ouvir alguns que ele inventou: 

http://nonio.eses.pt/contos/andersen.htm  

 

A Gazeta de São Facundo é uma edição conjunta da Escola 

de São Facundo e do Sítio da Zonalheira  

Redacção: Alunos da EB1 de S. Facundo, António Tomás, 

Agostinho Tomás, Manuel Matos, Sónia Pinto de Matos. 

Contactos: 

eb1saofacundo@gmail.com; zonalheira@gmail.com; 

ou directamente através da Escola de São Facundo 
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O dia de Todos os Santos 
22-10-2009 – 3º ano 

 O dia de Todos os Santos é a 1 de Novembro, o dia 

em que celebramos todos os santos conhecidos e 

desconhecidos. Por isso devemos ajudar as pessoas que 

precisam de ajuda, como todos os santos faziam. 

Nesse dia nós vamos de porta em porta e dizemos 

muito alto: 

  - BOLINHO SANTINHO! QUERO UMA BROA 

PARA O MEU SAQUINHO! 

  Ou então: 

  - BOLINHO SANTINHO À PORTA DO MEU 

VIZINHO! 

  Ou então: 

  - BROA DE MEL CÁ PARA O MEU FARNEL! 

  Por isso é que dizemos que é o dia dos bolinhos. 

  Noutras terras chama-se Pão por Deus porque há 

muito tempo houve um terramoto e maremoto que 

destruiu Lisboa e as pessoas que sobreviveram foram 

pedir às outras terras, onde as casas não caíram, e 

diziam: "-Pão, por Deus!". 

  Algumas pessoas também vão aos cemitérios arranjar 

as campas porque no dia seguinte é o dia dos Fieis 

Defuntos, em que se recordam os familiares que já 

morreram. 

  No dia dos bolinhos vamos de porta em porta pedir 

doces, broas e guloseimas às pessoas que gostam de 

dar. 

  E nós gostamos de receber, é claro! 

 
O terramoto de Lisboa 
20-10-2009 – 4º ano 

O sismo de 1755 é também conhecido por sismo de 

Lisboa, aconteceu no dia 1 de Novembro de 1755 às 

9:20h e destruiu quase toda na cidade em Lisboa e 

ainda a maior parte do litoral do Algarve. 

A Europa e o norte da África foram atingidos pelas 

ondas de choque. 

Numa população de 275 mil pessoas morreram 90 mil 

pessoas. 

O terramoto foi seguido por um tsunami que atingiu a 

altura de 20 metros que matou mais de 10 mil pessoas 

de Lisboa e tornou-o num dos sismos mais perigosos 

de toda a história.  

 

As nossas broas 
3-11-2009 – 3º ano 

No dia 30 de Outubro, fomos todos ao parque fazer 

broas de mel e de nozes. Alguns foram fazer caixas e 

outros esmagaram nozes. O Francisco e o Tomás às 

vezes comiam-nas, e os outros começaram a fazer o 

mesmo. Mas ainda sobraram muitas. 

Quando a massa estava pronta, fomos fazer broas em 

grupos, enquanto o Pedro e a Matilde faziam cortes 

com uma tesoura. 

O pior foi que algumas broas queimaram-se porque o 

forno ficou muito quente. Por isso fomos brincar nos 

baloiços e jogar à bola enquanto o forno arrefecia. No 

intervalo do jogo ainda comemos o resto das nozes.  

Depois levámos as broas para o forno, e provámos 

todos. Eram boas! 

Pusemos dentro das caixas e atámos em forma de 

presente com um fio. 

Voltámos à escola para almoçar, e à tarde 

comemos as broas com os nossos pais.  

 

 

As broas foram feitas com a ajuda da Mariana, da 
Lucrécia e da D. Maria, que voltou para nos ajudar 

 
 

 
O nosso livrinho de receitas 

tradicionais “Bolinho Santinho” 
foi muito apreciado, e ainda 

continua a ser pedido através 
dos alunos da escola. 

Se está longe, peça-o através de 
um familiar ou do email 

eb1saofacundo@gmail.com 
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Os novos amigos da Escola 
Europeia de Bruxelas 
 

No dia 10 de Novembro conversámos com os alunos 

portugueses da Escola Europeia de Bruxelas pela 

Internet. Fizemos a apresentação, dizíamos o nome, a 

idade, o ano, onde morávamos, o que gostamos mais 

de fazer...  

Estivemos juntos quase uma hora, e enquanto 

estávamos a falar eles tiveram que fazer um intervalo 

de 5 minutos.  

Lá estava a chover e uma menina aleijou-se durante o 

intervalo e ficou na enfermaria, mas ainda chegou a 

tempo de se apresentar. 

Eles têm uma equipa de futebol e iam jogar contra os 

alunos ingleses. 

Quando aqui eram 2 horas da tarde lá já eram três, por 

isso eles tinham de se ir embora. Antes de saírem da 

sala apontaram a câmara para a janela e estavam lá em 

baixo, na rua, 56 autocarros grandes para levar os 

alunos para casa. 

Fizemos as contas: 56 vezes 50 lugares… Aquela 

escola em Bruxelas tem quase 3000 alunos de todos os 

países da Europa!!! 

Em Dezembro, vamos conversar outra vez por vídeo-

conferência. Visitem o seu blog: 

 
http://jornaldop4poa.blogspot.com/  

 

Festa de Natal 
19 de Dezembro 
 
Música, poesia, teatro e 
surpresas para os mais 
pequenos… 
 

21:00 – Casa do Povo de São Facundo 

 

A visita ao Museu de Abrantes 
20/11/09 - 3º e 4º anos 

A torre de menagem: 

Para quem não sabe o que é, a torre de menagem está 

situada na parte mais alta do castelo e servia para que 

os homens que estão em cima da torre vissem e 

avisassem quando alguém atacasse o castelo. 

Nesta torre está um marco geodésico que serve para os 

militares saberem onde estão. 

Do cimo da torre vê-se o Ribatejo, uma parte do 

Alentejo e da Beira Baixa e 4 castelos: o de Belver, o 

de Amieira do Tejo, Castelo de Vide e Marvão. 

Também se vê o rio Tejo. 

Tivemos um guia chamado Hugo, que nos explicou 

que quando o inimigo se aproximava de um destes 

castelos, os moradores acendiam uma fogueira de noite 

para que se visse um clarão vermelho dos outros 

castelos, o que queira dizer que estavam em 

perigo. 

O Hugo explicou-nos também que vinham barcos 

de Lisboa com comida para Abrantes (arroz, 

azeite, sal,...), e nós (abrantinos) enviávamos 

palha para os burros e mulas comerem (este era o 

meio de transporte na cidade), cortiça, cal para 

fazer as casas, … 

É preciso dizer que antigamente não havia 

estradas, por isso os materiais e produtos vinham 
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de Lisboa de barco. Abrantes era o último porto 

que um barco podia alcançar. Daí para cima o rio 

tinha muitas pedras e não se podia passar.  

Depois vimos uma mó que serve para moer a 

azeitona.  

 

Dentro do museu os senhores que nos 

acompanharam deram-nos um livro e mostraram-

nos umas estátuas sem cabeça, da época dos 

Romanos. Uma delas estaria num balneário 

público e a outra seria uma homenagem ao 

imperador ou à sua família. Esta última estátua foi 

encontrada há 50 anos em Coalhos. 

 

A seguir vimos a Virgem do Leite, São Brás e São 

Bartolomeu. 

A Virgem do Leite estava a dar de mamar a um 

bebé. São Brás tinha tirado a espinha da garganta 

de um menino que estava a seus pés e São 

Bartolomeu tinha a sua pele ao ombro. 

Dentro da igreja ainda vimos os túmulos da 

família Almeida (muito importante em Abrantes) 

e um fresco (um fresco é uma pintura na parede de 

igrejas) de São Jorge a lutar contra um dragão. 

Fomos para outra sala onde estão utensílios de 

antigamente: coisas de ouro, lamparinas, espadas, 

armaduras, utensílios do dia-a-dia. 

Na outra sala estão coisas do Egipto (animais 

sagrados, entre outros).  

 

 

A Gazeta de 

São Facundo 

deseja a todos 

 

um Santo e Feliz Natal 
 
 
 

Quem nos visitou este período… 
 

Em nome da Paróquia de São Facundo, o Sr. 

Padre Martinho veio às nossas salas para desejar 

um bom ano lectivo a todos os alunos e 

professores. 
 

O Sr Manuel Bispo veio à escola para se despedir 

como presidente da Junta de Freguesia, missão 

que desempenhou durante vários anos. 

Aqui ficam os nossos agradecimentos por toda a 

ajuda prestada por esta equipa, que agora termina 

as suas funções. 
 

No dia de S. Martinho todos os funcionários da 

Junta de Freguesia vieram almoçar e participar no 

magusto da Escola. Foi um dia bem divertido e 

com as traquinices habituais, mesmo na presença 

dos convidados. 

 

 

A equipa da Escola Segura, da GNR, veio mais 

uma vez à sala de aulas na sua missão de educar e 

sensibilizar para a segurança. Desta vez falámos 

de regras e cuidados a ter quando circulamos na 

estrada. 
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Eleições Autárquicas 2009  

 
Resultados das Eleições Autárquicas 2009 

na freguesia de São Facundo. 
  

Resultados para a Assembleia de Freguesia 
 I PS PSD CDU 

São Facundo 199 74 53 26 

Vale de Zebrinho 46 107 17 6 

Barrada 80 75 25 5 

Total 325 256 95 37 

Mandatos 3 3 1 0 

% 45,14 35,56 13,19 5,14 

  
Resultados para a Assembleia Municipal 

 PS I PSD BE CDU CDS 

Votos 253 232 103 70 39 5 

% 35,14 32,22 14,31 9,72 5,42 0,69 

  
Resultados para a Câmara Municipal 

 PS I PSD BE CDU CDS 

Votos 268 236 104 55 38 4 
% 37,22 32,78 14,44 7,64 5,28 0,56 

  
  
Resultados das Eleições Autárquicas 2009 no 

concelho de Abrantes. 
  
Totais para a Assembleia Municipal. 

  PS PSD I CDU BE CDS 

Votos 8840 4996 3677 1763 1477 886 
% 39,45 22,3 16,41 7,87 6,59 3,95 

Mand. 9 5 4 1 1 1 

  
Totais para a Câmara Municipal. 

  PS PSD I CDU BE CDS 

Votos 9076 5297 3806 1571 1191 752 
% 40,5 23,64 16,99 7,01 5,32 3,36 

Mand. 4 2 1 0 0 0 

  
Presidente da Câmara Municipal de Abrantes:  

Maria do Céu Albuquerque. 
 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Facundo: 
António Martins Campos. 

 
 

 

Prémio Inov'mocho 2009  

No âmbito do Projecto Mocho XXI e com o objectivo 
de "premiar boas práticas na utilização das 
tecnologias de informação e comunicação em 
contexto de sala de aulas", a Câmara Municipal de 
Abrantes atribuiu, pela primeira vez, este ano, o 
prémio Inov’Mocho. 
 
O prémio, no valor de dez mil 
euros foi ganho pelo trabalho 
apresentado pelo Professor 
Américo Pereira, que actualmente 
lecciona a Turma D da Escola de 
Rossio ao Sul do Tejo, uma 
aplicação informática com o título 
“Jogadas de Mestre”, programada 
em Imagina Cria e Constrói: 
 

http://patosonhador.blogspot.com  
 
Importa referir como curiosidade que, tal como se pode 
ler nas informações constantes nessa mesma aplicação, 
o “Jogadas de Mestre” foi inicialmente programado, na 
Escola de São Facundo em 2006: 
 
“Esta base de trabalho foi programada em "Imagina, 
Cria e Constrói", no ano de 2006, na Escola de São 
Facundo e reprogramada em 2008, na Escola de 
Rossio ao Sul do Tejo, pelo professor Américo 
Pereira, no âmbito do Projecto Mocho XXI, da 
Câmara Municipal de Abrantes.” 
 
No âmbito deste mesmo concurso, a professora Paula 
Santos recebeu a única menção honrosa atribuída pelo 
site “Os Gafanhotos”, trabalho desenvolvido na Escola 
de São Facundo. 
 
 

 

Notícias da 

 

Edição impressa do Sítio da Zonalheira – http://sites.google.com/site/zonalheira/ 

Contacto e informações: zonalheira@gmail.com  
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FUTEBOL 

Taça Fundação Inatel  

O Campeonato Inatel de futebol 11 de Santarém 
2009/2010, agora designado por Taça Fundação Inatel 
iniciou-se no dia 17 de Outubro, este ano com novas 
regras. 
A Casa do Povo de São Facundo ficou inserida na 
Série A. 

 
Organização da competição: 
 
- 1.ª fase (de 17 de Outubro a 13 de Dezembro): 
As 63 equipas divididas geograficamente em 7 séries 
de 9 equipas. Só se fará uma volta (cada equipa faz 4 
jogos em casa e 4 fora). Posteriormente, as 4 equipas 
primeiras classificadas de cada série seguem para uma 
Série 1 onde se vai apurar o campeão distrital e as e 
equipas que seguem para o nacional, e as restantes 5 
equipas de cada série seguem para a Série 2 para 
disputar o prémio de campeão da agência de Santarém, 
“troféu professor Albino Maria”. 
 
- 2.ª Fase (início em Janeiro): 
Série 1 (Apuramento de Campeão Distrital) - As 
equipas apuradas (4 equipas x 7 séries) dividem-se em 
4 séries de 7 equipas, e disputam a série com jogos a 
duas voltas, todos contra todos (casa/fora). 
Posteriormente apenas o primeiro classificado de cada 
série segue para a fase seguinte, ficando logo aí as 4 
equipas que vão disputar as meias-finais e a final 
distrital, no dia 1 de Maio.  
Série 2 (Apuramento Campeão Agência de Santarém) - 
As restantes equipas (5 equipas x 7 séries) dividem-se 
em 5 séries de 7 equipas, disputando a série com jogos 
a duas voltas, todos contra todos (casa/fora). 
Posteriormente serão apurados para a fase seguinte os 
primeiros classificados de cada série, sendo ainda 
repescadas as 3 equipas melhor classificadas no prémio 
da disciplina, de entre as equipas classificadas em 2º 
lugar na sua série. Disputar-se-á a fase final da agência 
de Santarém, havendo quartos de final e meias-finais, 
até chegar a final que será disputada no dia 25 de 
Abril. 
  

Os jogos agora terão a duração de somente 80 minutos 
(2 partes de 40 minutos e intervalo de 10 minutos), 
havendo permissão para 6 substituições por equipa. 
 
Calendário 
 
1.ª Jornada (17 Outubro - 16h) -  FOLGA Água Travessa 
Sentieiras - São Facundo 
Envendos - Casais de Revelhos 
Carvoeiro - Arreciadas 
Vale das Mós - Alvega 
  
2.ª Jornada (25 Outubro - 16h) FOLGA Casais de Revelhos 
Arreciadas - Envendos 
Água Travessa - Sentieiras 
São Facundo - Vale das Mós 
Alvega - Carvoeiro 
  
3.ª Jornada (1 Novembro - 15h) - FOLGA Sentieiras 
Vale das Mós - Água Travessa 
Casais de Revelhos - Arreciadas 
Envendos - Alvega 
Carvoeiro - São Facundo 
  
4.ª Jornada ( 8 Novembro - 15h) -  FOLGA Arreciadas 
Alvega - Casais de Revelhos 
Sentieiras - Vale das Mós 
Água Travessa - Carvoeiro 
São Facundo - Envendos 
  
5.ª Jornada (15 Novembro - 15h) - FOLGA Vale das Mós 
Carvoeiro - Sentieiras 
Arreciadas - Alvega 
Casais de Revelhos - São Facundo 
Envendos - Água Travessa 
  
6.ª Jornada (21 Novembro - 15h) -  FOLGA Alvega 
São Facundo - Arreciadas 
Vale das Mós - Carvoeiro 
Sentieiras - Envendos 
Água Travessa - Casais de Revelhos 
  
7.ª Jornada (29 Novembro - 15h) -  FOLGA Carvoeiro 
Envendos - Vale das Mós 
Alvega - São Facundo 
Arreciadas - Água Travessa 
Casais de Revelhos - Sentieiras 
  
8.ª Jornada (6 Dezembro - 15h) - FOLGA São Facundo 
Água Travessa - Alvega 
Carvoeiro - Envendos 
Vale das Mós - Casais de Revelhos 
Sentieiras - Arreciadas 
  
9.ª Jornada (13 Dezembro - 15h) - FOLGA Envendos 
Casais de Revelhos - Carvoeiro 
São Facundo - Água Travessa 
Alvega - Sentieiras 
Arreciadas - Vale das Mós 
 

Artigo I. Série A   Casais de Revelhos 
Agua Travessa Envendos 
Alvega Secção 1.01 São 

Facundo 

Arreciadas Sentieiras 
Carvoeiro Vale das Mós 
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Associações locais 
Casa do Povo de São Facundo 
Esta associação promove actividades durante 

praticamente todo o ano, participando desde há muitos 

anos no campeonato distrital de futebol de 11 do 

INATEL. As actividades vão desde convívios de 

pesca, campeonatos de sueca e de ping-pong, à 

apresentação de peças de teatro, à noite de fados, 

provas de BTT, feiras do livro, entre outras. 

Sede: 
Rua Combatentes da Grande Guerra, 112 
2205-408 SÃO FACUNDO 
Tel. 241734121  
email: casapovofacundo@sapo.pt 
 
Associação de Caça e Pesca, Cultura 
e Desporto da Freguesia de São 
Facundo  
As actividades desta associação dirigem-se 
essencialmente na actividade da caça, organizando 
também concursos de pesca. É a entidade 
concessionária da Zona de Caça Associativa de São 
Facundo (processo n.º 4040-DGRF). 
Sede:  
Parque Desportivo de São Facundo 
2205-408 SÃO FACUNDO 
 
As festas anuais da aldeia são organizadas pelas duas 
associações alternadamente. 
 
Outros “agrupamentos” não organizados se deverão 
referir, como o pessoal das motas que comparece 
regularmente nas concentrações tendo criado uma 
estampa onde a Zonalheira tem uma principal 
referência. 
De referir também a rapaziada da bikes que nas provas 
utiliza como denominação da equipa “Zonalheira 
BTTeam”. 

 

Próximos Eventos 
Musica na Casa do Povo 

Sábado, 5 de Dezembro – 21:30 

Uma noite dedicada à música tradicional portuguesa 

com a actuação do grupo Cant’Abrantes. 

A Escola vai a Lisboa  
16 de Dezembro 

Os alunos da Escola estarão no auditório da Aula 

Magna da Universidade de Lisboa a partir das 14:00 na 

interpretação da fábula sinfónica “A Quinta da 

Amizade”, peça musical para orquestra e coro infantil, 

escrita por Jorge Salgueiro e interpretada pela 

Orquestra Didáctica da FOCO Musical. 

Durante a manhã efectuarão ainda uma visita ao Museu 

do Ar, em Alverca. 

 

Festa de Natal 
19 de Dezembro – 21:00 – Casa do Povo 

Um espectáculo realizado pela Escola de São Facundo 

que também celebra a conclusão do 1º período do ano 

lectivo. Haverá música, teatro e muitas surpresas.  

 

Observação da fauna e flora 
20 de Dezembro – 08:30 

Um passeio local para observação de aves e outros 

recursos cinegéticos com o apoio do Agostinho Tomás 

e Manuel Matos. 

O almoço é na Casa do Povo e o debate continua pela 

tarde fora com a apresentação de um vídeo. 

 
Exposição recorda Vasco Granja  
25/Dez a 18/Jan - Biblioteca António Botto - Abrantes 

Recordar, ou dar a conhecer aos mais jovens, o 

percurso de Vasco Granja, o homem que mais e melhor 

divulgou a banda desenhada (BD) é o objectivo da 

exposição patente ao público na Biblioteca Municipal 

António Botto. 

 

Cantar os Reis 
6 de Janeiro 

No dia de Reis os alunos da Escola de São Facundo 

cantarão os Reis em todas as localidades da Freguesia. 

Farão o percurso Barrada – Vale de Zebrinho – São 

Facundo e, se o dia for curto, continuarão no dia 

seguinte. 

A Zonalheira está ao dispor de todas as 
instituições locais para divulgação de 

iniciativas. Contacte-nos através do email 
zonalheira@gmail.com ou da Escola 
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http://sites.google.com/site/zonalheira/                http://gatosfacundo.blogspot.com/                http://osgafanhotos.blogspot.com/ 
 

Limpar Portugal 
A "Zonalheira" solicita a tod@s a colaboração e 
estimulo de outras pessoas para que se organize 
na zona de São Facundo, ou em área mais 
alargada (conforme a aderência das pessoas), a 
participação cívica no "Projecto Limpar Portugal". 
  
O sítio da "Zonalheira" (com as pessoas que nele 
colaboram) assume-se como plataforma de 
divulgação, estimulo à colaboração e caso se 
ache necessário a organização da implantação 
dessa iniciativa na zona. 

 
http://limparportugal.org/ 

 
"Partindo do relato de um projecto desenvolvido 
na Estónia em 2008, um grupo de amigos decidiu 
colocar “Mãos à Obra” e propor “Vamos limpar a 
floresta portuguesa num só dia”. Em poucos dias 
estava em marcha um movimento cívico que 
conta já com cerca de 6000 voluntários. 
 
Neste momento já muitas pessoas acreditam que 
é possível. O objectivo é juntar o maior número 
de voluntários e parceiros, para que todos juntos 
possamos, no dia 20 de Março de 2010, fazer 
algo de essencial por nós, por Portugal, pelo 
planeta, e pelo futuro dos nossos filhos. Muito 

ainda há a fazer, pelo que toda a ajuda é bem vinda. 
 
No dia 20 de Março de 2010, por um dia, vamos fazer parte da solução deixando de ser parte do 
problema." 
 
Caso estejas interessad@, envia um mail com os nomes e os contactos para zonalheira@gmail.com, ou 
entrega este cupão na escola de São Facundo: 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vamos limpar Portugal – 20 de Março de 2010 Inscrições 

Nome Contacto 

  

  

  

  

Cada interessado poderá fazer o seu registo individual no site http://limparportugal.ning.com, sem 
prejuízo desta agregação a nível local. Após a inscrição de um número de pessoas aceitável, propõe-se 
uma reunião local para encontrar parcerias de apoio à iniciativa. 


