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Espaço da Escola E. B. 1 de São Facundo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Hoje pago eu! 

 
À conversa de café, reunião de amigos, junta-se 
sempre mais um - mais ou menos informado, mais ou 
menos forasteiro - que alimenta e desafia a discussão... 
Na fluência das rodadas, é a despesa da conversa que 
fica por conta do convidado. 
 

As tertúlias tornaram-se habituais aos sábados à noite, na 

casa do povo. Temas como agricultura biológica, exclusão 

social, fiscalidade, violência doméstica foram já assunto de 

exposição e debate nestas reuniões informais - um claro 

exercício de formação para a cidadania. 

No próximo sábado, dia 2 de Março, será a vez da história 

local. Factos, datas e personagens da história da freguesia de 

São Facundo organizados e apresentados por Armindo Silveira.  

Venha, e traga um amigo!  

 

 

 

Cinema na Casa do Povo 
A Palha de Abrantes, através da parceria estabelecida com a 

escola de São Facundo, está a proporcionar tardes de cinema de 

animação, normalmente aos Domingos depois do jogo de 

Futebol.  

No próximo dia 3, a sessão começa às 18:00. 

 

 
 
 
 

Projectos 

Espalha Fitas 
Na Segunda Feira,14 de Março, chegaram à escola 

realizadores de cinema para fazermos um filme de animação. 

De manhã, a Joana (realizadora) e o Rodolfo (realizador), 

estiveram-nos a mostrar como se punha um boneco a mexer. 

Eles tinham uma câmara ligada ao computador apontada para 

o quadro e o Rodolfo desenhou imagens que apareciam no 

computador. Ele fez um pássaro e tirou 3 fotos com a asa 

para baixo e depois tirou com a asa para cima a seguir punha 

as fotos a passar rápido e o pássaro mexia a asa para cima e 

para baixo.  

Depois fomos ao intervalo. E entrámos para a sala outra vez e 

lá dentro eles deram-nos livros que se chamam flip-book. 

Nós tínhamos que passar as folhas rápido para vermos os 

bonecos a mexer. Ainda antes de irmos almoçar fizemos 

desenhos. Fiz uma cara com olhos, boca e nariz e no outro 

lado um pouco maior e depois a boca, o nariz e os olhos iam 

aumentando. 

Duas semanas depois, o filme está quase pronto. Chama-se 

“O Lápis que não sabia escrever” e vai ser mostrado em 

vários festivais de cinema de animação, em Portugal e no 

estrangeiro. Pelo trabalho que deu, esperamos um grande 

sucesso.

 
Nota do prof.: O Rudolfo e a Joana são realizadores 

profissionais - http://photograma24.blogspot.com/ - e 

trabalharam na nossa escola durante duas semanas neste 

projecto da iniciativa da Associação Palha de Abrantes. 
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II Feira dos Bolos e 
Tradições 
 

 

Está em preparação 

a II edição da feira. 

Este ano contamos 

com algumas 

surpresas, e a 

habitual animação 

na tarde de 10 de 

Abril, Domingo.  

 

Não falte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passeio BTT na freguesia de São 
Facundo 
Rota das quatro aldeias 
Será no dia 25 de Abril e compreende diversos percursos na natureza, 

para todos os níveis e idades. 

O percurso mais longo passará por todas as localidades da freguesia. 

Os acompanhantes terão ainda a oportunidade de realizar um passeio a 

pé, de observação e interpretação da Natureza, com a orientação do 

Agostinho e do Manuel Matos, especialistas neste tipo de actividade. 

 

Aproveite a oportunidade para passar bem este feriado. 

 

 

Inscrições online: http://bttsaofacundo.weebly.com/ 

Na Casa do Povo e nos cafés da localidade de São Facundo. 

 

 

 

 


