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     No dia 16 de outubro, no âmbito do “Dia Mun-
dial da Alimentação”, o Professor Sérgio Salguei-
ro confecionou uma salada de frutas  para a comu-
nidade escolar. 

     O resultado foi muito gostoso, bem 
expresso nas caras daqueles que se 
deleitaram com este pequeno lanche... 

...acho que já estão prontos para 
uma nova aventura culinária. 
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     No dia 1 de outubro, comemorou-se o 
Dia Mundial da Música. Um aluno da es-
cola proporcionou um momento musical 
muito agradável, com a sua guitarra tocou 
e cantou algumas canções. 

 

Dia da Alimentação 
 
     No dia 16 de Outubro, comemorou-se na nossa escola 
o Dia da Alimentação. Realizámos diversas atividades: 
compota de maçã; visita à padaria Central do Ferro; ação 
de sensibilização sobre a importância de uma alimentação 
saudável ... 
     No período da manhã, realizámos atividades relaciona-
das com o Dia da Alimentação. Explorámos a história “A 
menina que não gostava de comer fruta” e vimos uma ani-
mação sobre Dicas de Saúde e de Alimentação Saudável. 
     A meio da manhã fomos ao refeitório da nossa escola 
para aprendermos a fazer compota de maçã. 
     Após a realização da compota regressámos à sala de 
aula para realizarmos outras atividades. 
     Depois do almoço deslocámo-nos à padaria Central do 
Ferro para aprendermos a fazer pão. Aí aprendemos que há três fases importantes para a 
confeção do pão: amassar, tender e cozer. 
     Regressámos à escola e assistimos a uma ação de sen-
sibilização dada por uma enfermeira, mãe de um aluno que 
nos demonstrou que os lanches de alguns alunos têm de-
masiado açúcar e que só deveríamos consumir quatro pa-
cotes de açúcar. 
     À hora do lanche da tarde comemos os alimentos que 
nesse dia tinham sido por nós preparados. 
     Foi um dia maravilhoso e muito saboroso! 

     Foi com grande entusiasmo que os 
alunos da E.B. Jardim – Ferro encontra-
ram e reencontraram os seus colegas 
nos dias 14 e 17 de setembro. 
     Nestes dias houve momentos de ex-
petativa e de alegria, pois mais um ano 
letivo ia começar. 
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A OFERTA EDUCATIVA DO AGRUPAMENTO, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

DESCOBERTAS 

   E APRENDIZAGENS... 

 EM TEMPO DE OUTONO 

O “DOCE” DE MAÇÃ... 
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Em outubro aconteceu      No dia do Animal e do Médico Veterinário, 

visitamos a Clínica Veterinária da Covilhã, on-

de pudemos ser Veterinários por um dia. 

Dia da Alimentação 

Trabalhos de outono 

Ação sobre Nutrição organizada pela nutricionista e enfermeira do Centro de Saúde 

Ação sobre Produtos Biológicos. Degustação de Produtos Biológicos 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

 
  O ano começou  motivando as Famílias  para a necessidade da relação com   

     Se  a nota dissesse : ” Não é uma nota que faz musica “……
não haveria sinfonia. 
     Se a palavra dissesse: “Não é uma palavra que pode fazer 
página “….não haveria livro. 
     Se a pedra dissesse: “Não é uma pedra que pode montar uma 
parede “……não haveria casa. 
     Se  a gota dissesse :” Não é uma gota de água  que faz o rio 
“….Não haveria oceano. 
     Se o grão de trigo dissesse :”Não é o grão que pode semear o 
campo “….Não haveria colheita 
     Se o homem dissesse : “Não é um gesto de amor que pode 
salvar a humanidade “…Jamais haveria justiça e paz ,dignidade e 
felicidade na terra dos homens. 
 
     Como a sinfonia precisa de cada nota 
     Como o  livro  precisa  de cada palavra 
     Como a casa precisa  de cada pedra 
     Como a colheita  precisa de cada grão de trigo 
     A família e Escola  precisam estar juntas para compartilharem 
a alegria do sucesso. 
                                                      

        Soma de talentos 

    Convite à decoração do placar dos pais, um dos elos de ligação com a família  
                                     partindo do poema “soma de talentos “ 

   Festejámos  o dia da música ,o 5 de outubro, o dia da cidade da Covilhã  
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Primeiro dia de aulas 
     Começou mais um ano letivo. No 

primeiro dia demos as boas vindas 

aos novos alunos do 1º ano. Houve 

balões e muita alegria. Surpresas pre-

paradas pela Associação de Pais em 

conjunto com os professores. 

Dia da Música 
 
     Comemorámos o dia da 
Música nas aulas divertidas do 
professor Helder, que este ano 
vem à nossa escola, no âmbi-
to de um projeto de expressão 
artística. 

                                                                      Semana da Alimentação 
     Realizámos algumas atividades no âmbito da semana da alimentação que decorreu na nossa Escola, 
de 15 a 19 de outubro. No dia 16 de outubro dois  alunos BioMedUBI  deslocaram-se à nossa Escola e 
fizeram uns jogos sobre a importância da Alimentação com todas as turmas da Escola/Jardim.  
Foi um dia muito animado e produtivo. 

      No dia 17 de outubro a turma RE3 fez uma visita à Padaria  da Ramalha e foram pasteleiros por um 
dia.  Foi uma manhã muito animada em que os alunos foram os próprios pasteleiros dos bolos que fize-
ram e provaram. Estavam muito apetitosos. No final o chefe pasteleiro elegeu os 2 melhores pasteleiros. 
 . 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

Dia Mundial da Alimentação 

     No dia seguinte, foi a vez de participarmos na atividade realizada por técnicas de saúde, 
sobre alimentação saudável/equilibrada, a partir da atual roda dos alimentos. 

     Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Alimentação, recebemos, dia 16 de outubro, 
a visita da professora bibliotecária Maria que nos veio apresentar/dramatizar a história “O Dia 
em que a Barriga Rebentou” da autoria de José Fanha. 

Em contexto de sala de aula, iniciou-se o registo das aprendizagens realizadas. 

     Segundo as Orientações Curriculares do Ensino Pré-Escolar e as Competências Essenci-
ais do Currículo Nacional do Ensino Básico, a alimentação é abordada em várias áreas ao 
longo da escolaridade: na área do conhecimento do mundo, no estudo do meio e nas áreas 
disciplinares. 



ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Ainda no âmbito do Dia da Alimentação a profes-

sora Maria, responsável pela Biblioteca, fez uma 

leitura dramatizada da história de José Fanha.    

“ O dia em que a barriga rebentou”. 

 

 

 

 

 

Expressão Plástica 

Dia da Alimentação  

     Para assinalarmos este dia recebemos na nossa 

escola a Dra. Joana da farmácia Hollon, para nos falar 

sobre “Alimentação Saudável e a Roda dos Alimentos”. 

 

 

Há música na escola 

A música vem à escola todas as semanas no 

âmbito do projeto de Expressões  Artísticas. 

 

 

“O Arquivo vai à Escola” 

      Para assinalar os 148 anos da Cidade da 

Covilhã, a Dra Sandra Ferreira, responsável pelo 

Arquivo Municipal deslocou-se à nossa escola 

para falar sobre a elevação da Covilhã a Cidade, 

aos alunos do 3º e 4ºano.    

 

 

 

 

 

" pormenor da Carta Régia de D. LUÍS - A.M.C. Fundo 
Histórico "  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

 
     No dia 16 de outubro 
comemorámos o “DIA  DA 
ALIMENTAÇÃO”. Assina-
lámos esta data com a 
confeção de gelatina  e 
espetadas de fruta. 

     Comemorámos o “Dia da Música” com muita alegria e animação          

   Início do ano letivo 
     As crianças receberam com muito amor 
e carinho os novos colegas! 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

                                               COMEÇARAM AS AULAS , CHEGOU O OUTONO….... 

   
 
 
     Depois de algumas conversas, os alunos de 1º ano manifestaram vontade em sa-
ber mais sobre o outono. Afinal, esta estação não se caracteriza só pelo cair da folha... 
     Visitámos o Mercado Municipal e fomos muito bem recebidos pelas vendedoras. Obser-
vámos os frutos de outono e conseguimos descobrir outros que não levámos para a escola.  
     Escrevemos os seus nomes e fizemos a sua ilustração. Que bom que é escrever... 
     Também desenhámos, colorimos e enfeitámos as nossas árvores de outono... mas ainda 
não acabámos. O projeto está em curso e no próximo mês teremos mais atividades para 
mostrar. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Início do ano letivo 

     Boas vindas aos alunos com a história “O Polvo Cóceguinhas” de Ruth Galloway, atividades de  

expressão plástica e  distribuição de uma lembrança a cada aluno (concha com beijinhos).  

Dia Mundial da Música 
Atividades  divertidas com o Professor Hélder. 

Dia Mundial da Alimentação 
 
Dia muito saudável com a história “Ungali” de Elsa Serra, confeção 
de crepes recheados com frutos frescos e lanche. 
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Hotéis para Insetos 
      
     Os insetos podem ser nossos aliados. Joaninhas, borboletas, besouros, abelhas e outros insetos 
são muito úteis nas hortas, porque têm a missão de combater parasitas. Eles precisam de um lugar 
para se abrigar enquanto estão sem trabalho. Então decidimos construir dois hotéis para que se sintam 
confortáveis durante o inverno. 

O Teatro veio à Escola 
     Alguns atores do grupo de teatro “A Quarta Parede” vieram à nos-
sa Escola para nos ensinarem técnicas de representação. 

“Mãos à Obra”  
 - Com a mãe do “Leo” modelámos bolas de argila com sementes, terra e água, no Parque Botânico; 
 - Com as Senhoras Laura e Amália modelámos uma quinta e uma floresta com barro. Muito obrigado!                                

ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   
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     Na educação pré-escolar, o desenvolvimento e a aprendizagem estão associados. 
Desta forma “as relações e as interações que a criança estabelece com adultos e com 
outras crianças, assim como as experiências que lhe são proporcionadas pelos contex-
tos sociais e físicos em que vive constituem oportunidades de aprendizagem, que vão 
contribuir para o seu desenvolvimento. Deste modo, a aprendizagem influencia e é in-
fluenciada pelo processo de desenvolvimento físico e psicológico da criança, sobretudo 
numa fase da vida em que essa evolução é muito rápida”. 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

Era uma vez uma pedra... 

     Foi a partir do conto tradicional 
o “Caldo de pedra” que trabalhá-
mos a SEMANA DA ALIMENTA-
ÇÃO. No último dia e com os in-
gredientes que todas as turmas 
colocaram na panela, fizemos uma 
bela sopa de pedra que estava 
pronta à hora de almoço.  
     Que rica sopa! 

     Batem à porta.      
Quem vem lá? É 
outro/a professor/a 
da Escola! 
     É assim que a 
aula começa e to-
dos os meses, cada 
turma, tem uma au-
la com um/a profes-
sor/a diferente da 
Escola.  
    É muito divertido! 

     A propósito 
do feriado mu-
nicipal da Covi-
lhã, a técnica 
Sandra Ferrei-
ra, foi à nossa 
Escola e mos-
trou-nos a Car-
ta Régia que 
foi escrita pelo 
rei D. Luís I, 
elevando a Co-
vilhã a cidade. 
Obrigada ao 
Arquivo Muni-
cipal por ter 
partilhado um 
documento tão 
importante! 

...que foi parar a uma panela. 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ—4º ANOS 

 INAUGUR AÇ ÃO  DO J ARDIM  AROM ÁTICO 

      Os alunos participaram na  Semana do Bebé, que decorreu no 
Hipermercado Continente, onde realizaram atividades integradas no 
Projeto “Deitar Cedo, Brincar e Comer dá Saúde e faz Crescer”. As 
atividades foram desenvolvidas e orientadas por elementos do Con-
tinente, por uma equipa de pediatras e psicóloga do Centro Hospi-
talar Universitário da Cova da Beira e Alunos da Escola Profissional 
de Hotelaria do Fundão. 

     No âmbito do Projeto “ Crescer com 
Saúde Alimentar”, os alunos participa-
ram na inauguração do “ Jardim Aromá-
tico” na Escola Sede. 

     Este Projeto visa a sensibilização 
dos alunos e comunidade educativa pa-
ra os benefícios da redução do sal na 
alimentação.  

     O Grupo “ Tantos e mais um” atuou 
junto ao Jardim inaugurado, com a pre-
sença dos alunos e comunidade educa-
tiva, numa perspetiva intergeracional. 

  O ano letivo 2018/2019 iniciou-se nesta 
Escola no dia 14 de setembro, com uma 
receção aos alunos pais/encarregados 
de educação. 

 INICIO DO ANO LETIVO 

2018/2019  DIA MUNDIAL DA MÚSICA  

 Para comemorar o Dia Mundial da Música os alunos das 
turmas do 4º ano, fizeram uma visita à Biblioteca Municipal, on-

de assistiram a uma audição de peças musicais pelos alunos 
da EPABI e visitaram uma exposição de instrumentos mu-
sicais. Foi fenomenal! 

 DIA M UNDIAL  D A AL IMENTAÇ ÃO  

     O Dia Mundial da Alimentação comemorou-se com a rea-
lização de uma  sessão de sensibilização, integrada no Pro-
jeto “ A Descoberta da Alimentação Saudável” promovida 
pela Farmácia Holon, com a presença da técnica Dr ª Patrí-
cia Pais. 

SEMANA DO BEBÉ 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇÕES 

     O ano letivo 2018/2019 
iniciou-se nesta instituição 
no dia 14 de setembro, 
com a apresentação dos 
professores e alunos dos 
respetivos Cursos.  
     Neste ano escolar estão 
a funcionar  no E.P. 4 Cur-
sos E.F.A.:B1,B2,B3 e Se-
cundário, um Clube de 
Artes e um Curso de 
Competências Básicas. 
     Estes Cursos da res-
ponsabilidade do Ministério 
da Educação, são assegu-
rados pelas 2 Escolas As-
sociadas, Agrupamento de 
Escolas Pêro da Covilhã 
e Escola Secundária Cam-
pos Melo.  

 DIA NACIONAL DO FARM ACÊ UTICO  

     No dia 26 de setembro  decorreu, no Es-
tabelecimento Prisional da Covilhã, em par-
ceria com a Mutualista Covilhanense, uma 
palestra alusiva ao Dia Nacional do Farma-
cêutico, onde as farmacêuticas convida-
das Catarina Sofia Canário e Sandra Maria 
Correia Alexandre, e a enfermeira do E.P. 
Nicole Cravo se pronunciaram sobre o pa-
pel do farmacêutico, automedicação, uso 
responsável dos medicamentos... 

 INIC IO DO ANO LE TI VO  

2018/2 019 

 DIA M UNDIAL  D A MÚSICA 

     O Dia Mundial da Música 
comemorou-se nesta insti-
tuição, com a realização de 
um concerto, interpretado 
pelo Quinteto de Sopros da 
EPABI.  

 ALIMENTAÇ ÃO S AUD ÁVE L  

QU ALIDADE  DE  VID A 

     António Pinto Pires, foi o histo-
riador convidado, para relatar à 
Comunidade Prisional factos his-
tóricos, personalidades e deta-
lhes da cidade da Covilhã, no 
âmbito das comemorações do 
Dia da cidade da Covilhã. 

 PROMOÇÃO 

LE ITUR A E  ESCRITA 

 No dia 28 
de setem-
bro reali-
zou-se no 
Estabele-
cimento 

Prisional, uma atividade de 
Promoção da Escrita e Lei-
tura em parceria com a 
DGRSP – Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Pri-
sionais e a DGLAB – Dire-
ção Geral do Livro dos Ar-
quivos e das Bibliotecas.  
Esta sessão, denominada 
“AdVERSUS” – espetáculo 
poético de largo espectro, 
foi interpretado pelo grupo 
Andante Associação Artís-
tica. 

 A REPÚBLICA “LUG AR DA UTOPI A”  

    Adélia Mineiro, pro-
fessora / historiadora 
foi a oradora convida-
da para informar a 
comunidade prisional, 
sobre os factos histó-
ricos ocorridos a 5 de 
outubro de 1910. 

DIA D A CID ADE  DA COVILHÃ 

     O Estabelecimento Prisional da 
Covilhã em parceria com a Mutualista 
Covilhanense, comemorou o Dia 
Mundial da Alimentação, com a rea-
lização de uma sessão de sensibiliza-
ção intitulada " Alimentação Saudável 
e Qualidade de Vida"  com a presen-
ça das técnica da Mutualista Covilha-
nense, Dr.ª Isabel Mineiro, Dr.ª Catari-
na Canário e Dr.ª Sandra Alexandre.  
     As técnicas falaram da importância 
da Alimentação Equilibrada de acordo 
com a idade, sexo e condições de sa-
úde, dos nutrientes e da sua função 
no organismo, da roda dos alimentos, 
da importância da água, do horário 
das refeições e dos rótulos dos ali-
mentos. 
     No final da sessão, as nossas con-
vidadas distribuíram alimentos saudá-
veis pelos participantes que foram 
oferecidos pela Padaria Dias e pela 
Serragel, aos quais agradecemos a 
sua gentil colaboração. 
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6º10 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS—1º CICLO 

Pêros festejam o  

 “HALLOWEEN” 

     As turmas do 1º ciclo da Escola Básica Pêro da Covilhã     

assinalaram o “Halloween’s Day” com trabalhos 

“espantosamente” imaginativos para desejarem a todos um 

dia de Halloween divertido e assustador. 



Nº 61 

          Página 21 

HALLOWE’EN?  

PÃO-POR-DEUS?  

TODOS OS SANTOS? 

     O “Hallowe’en” surge na América do Norte, afirmando-se como um evento tradicional e cul-

tural, tendo por origem as celebrações do povo Celta. “Hallowe’en”, como o próprio nome indi-

ca, realiza-se na véspera de Todos os Santos – 31 de outubro – data esta em que, após o pôr-

do-Sol, ocorriam os ritos sagrados em honra de Samhain, deusa Celta, marcando, assim, o 

final do Verão. Os Celtas acreditavam que, neste dia, o Céu e a Terra estreitavam a distância 

e, por isso, os espíritos dos mortos voltariam para visitar os seus lares e guiar os seus familia-

res até ao outro lado. Com a demanda cristã houve uma cristianização desta festa. A Igreja 

Síria começou a celebrar o dia de Todos os Mártires mas só mais tarde,  o papa Gregório IV 

ordena que esta comemoração tenha uma data fixa e universal – 1 de Novembro. 

 
     Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro assistimos em Portugal a uma manifesta-
ção muito sui generis de celebrarmos um estrangeirismo – o “Hallowe’en” – misturado com 
uma antiga e significativa tradição que é o “Pão-por-Deus” que se insere na mística celebra-
tiva católica do “Dia de Todos os Santos”. 

   PÃO-POR-DEUS 

     Esta tradição teve origem em Lisboa, em 1776 (1 ano depois do terramoto que destruiu 
Lisboa e a população sobrevivente ficou com muitas necessidades). Como a data do terramo-
to coincidiu com uma data com significado religioso (1 de novembro) de forma espontânea, no 
dia em que se cumpria o primeiro aniversário do terramoto, a população aproveitou a soleni-
dade do dia para desencadear, por toda a cidade, um peditório, com a intenção de minorar a 
situação paupérrima em que algumas pessoas se encontravam. Batiam às portas e pediam 
que lhes fosse dada qualquer esmola, mesmo que fosse só pão, dado haver muita fome na 
cidade. E as pessoas pediam “Pão, por Deus!”. Esta tradição perpetuou-se no tempo e pas-
sou a ser comemorada em todo o país. As crianças, em grupos, vão de porta em porta, pedin-
do “Pão-por-Deus” e recebem pão, broas, bolos, romãs ou frutos secos, que colocam dentro 
dos seus sacos de pano, de retalhos ou de borlas. 
     Até meados do século XX, o “Pão-por-Deus” era uma comemoração que visava minorar as 

necessidades básicas das pessoas mais pobres. Nas décadas de 60 e 70 desse século, a da-

ta passou a ser comemorada de forma mais lúdica.      

     A partir da década de 80, a tradição foi perdendo importância porque foi substituída por 

uma tradição que não é portuguesa, mas é mais atraente, comercialmente, e mais acarinhada 

pela comunicação social que contribui, assim, para o empobrecimento da memória coletiva. 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS—2º CICLO 
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SABIAS QUE... 

     Foi criada a Equipa de Projetos que tem por função im-
plementar alguns projetos que habitualmente são desen-
volvidos no Agrupamento e apoiar/promover outros que 
surjam e que se considerem pertinentes. 
     A equipa solicita o contributo de toda a Comunidade 
Educativa deste Agrupamento com propostas de novos 
projetos pelo que podem contactar a Biblioteca do Agrupa-
mento através do email  coordbecre.161159@gmail.com 
     De 29 de outubro a 2 de novembro decorreu no nosso 
agrupamento a primeira das três semanas dedicadas à 
autonomia e flexibilidade curricular.  
     Neste agrupamento, o projeto integra todas as turmas 

de 1º, 2º, 5º e quatro turmas de 6º. Cada grupo propôs-se 

desenvolver um tema que poderá ser realizado em dife-

rentes etapas. 

 

Brincar é importante  

 
     Esta semana, 29 de outubro a 2 de novembro de-
corre no nosso agrupamento a primeira das três se-
manas dedicadas à autonomia e flexibilidade curricu-
lar.  
     A nossa turma, 5º4, está empenhada em diminuir a 
utilização dos telemóveis durante os intervalos, apelando às brincadeiras 

em grupo. 
     Após a análise de algumas sugestões, a turma decidiu-se pela implemen-

tação de brincadeiras que os nossos avós e pais tinham 
quando eram da nossa idade. 
     Batizámos o nosso projeto com o nome de “Multijogos 
muita diversão”.  
     Nesta primeira semana, realizamos algumas pesquisas 
sobre as brincadeiras de outros tempos e selecionámos al-
guns jogos que queremos desenhar no chão da escola, tais 
como: o jogo da Macaca, o Fugitivo e o Caracol. Também 
pretendemos desenhar alguns jogos em frente às salas de aula, como o jogo 

do Galo, do Burro, Três em Linha e damas, para estarmos entretidos enquanto esperamos pe-
la aula seguinte. 
     Outro jogo que despertou o nosso interesse foi o jogo do elástico, pela variedade de jogos 
que permite realizar. Para percebermos todas as suas potencialidades vamos solicitar a ajuda 
dos nossos pais e outros familiares. 

mailto:coordbecre.161159@gmail.com
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

…148 anos da cidade  
 
     Para assinalar mais um aniversário da 
nossa cidade, os professores da disciplina de 
História e Geografia de Portugal, solicitaram 
aos alunos do 5º ano que realizassem traba-
lhos alusivos ao tema.  
     Assim, realizaram pesquisas sobre a histó-
ria da cidade, o seu património e figuras ilus-
tres que se notabilizaram, não só na vida da 
cidade como do país. 
     O objetivo destes trabalhos é despertar 

nos alunos a curiosidade sobre o nosso patri-

mónio e acabar com o estigma da interiorida-

de. 

 
Assim, faz sentido… 
 
     A Batalha de Ourique, segundo alguns historiadores, não terá 
acontecido em Ourique (Alentejo)? 
     Porquê as dúvidas? 
     Se no final do mês de junho, as tropas de D. Afonso Henriques, 
ainda estavam em Coimbra como conseguem chegar a 25 de julho, 
apenas três semanas depois, ao sul do Alentejo, a mais de 300 qui-
lómetros de Coimbra? 
     Como é que D. Afonso Henriques vai encontrar no sul do Alen-
tejo, como adversário principal, o rei Ismar, que era o Alcaide de 
Santarém? 
     Como se pode aceitar que D. Afonso Henriques tenha conseguido chegar de Coimbra ao 
sul do Alentejo sem problemas ou dificuldades – enganando a vigilância e contornando a defe-
sa dos Mouros, que ainda ocupavam nessa altura Santarém, Lisboa e arredores, Palmela, Al-
cácer do Sal, Évora e Beja? Como se infiltraram as tropas portuguesas por entre todos estes 
pontos fortes do domínio muçulmano, que D. Afonso Henriques só haveria conquistar um a um 
ao longo dos 20 anos seguintes? 
      Se D. Afonso Henriques partiu de Coimbra em direção ao sul, para recuperar Leiria, e se 

defrontou, pouco tempo depois, com as hostes de Ismar, que lhe saíram ao 
caminho, é lógico concluir que Ourique só podia situar-se entre Leiria e 
Santarém (…) 
     Assim, faz sentido concluir que de todas as localizações até hoje pro-
postas para situar a Batalha de Ourique, a única que faz sentido é a do 
Campo de Ourique, junto à nascente do rio Lis, na freguesia das Cortes, 
concelho de Leiria, que fica situada a cerca de oito quilómetros a sul da ci-
dade de Leiria. Foi esta a localização proposta pelo Dr. José Saraiva, em 
1929. 
              Diogo Freitas do Amaral, D. Afonso Henriques Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 
2000 
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net 
 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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INAUGURAÇÃO DO JARDIM AROMÁTICO & MODERNIZAÇÃO DO REFEITÓRIO—"CRESCER COM SAÚDE ALIMENTAR” 

     "Crescer com Saúde Alimentar" é um protejo vencedor da Missão 
Continente 2018, apresentado pela Casa do Pessoal, no âmbito do 
qual foi construído um jardim aromático na escola sede, que preten-
de sensibilizar a comunidade educativa para a importância destas 
plantas numa cultura alimentar saudável de modo a reduzir o uso de 
sal nas refeições. Tem como 
parceiros oficiais o Agrupamen-
to de Escolas Pêro da Covilhã, 
a Câmara Municipal da Covilhã, 
a Águas da Covilhã, a Farmácia 
Holon Covilhã e a Farmácia São 
João. 
     No Dia 26 de setembro de 
2018 pelas 11:30h na Sede do 
Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã, foi Inaugurado o 
Jardim Aromático e a Modernização do Refeitório. Neste dia junta-

ram-se a esta nossa festa: Diretor do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, Sr. Presiden-
te da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Sr. Administrador 
das Águas da Covilhã, Equipa da Missão Continente. 
     Como participantes os Professores de Ciências da Naturais e a Equipa Educação para a 
Saúde. 
     Este projeto aposta em ações inovadoras tanto na forma como 

são apresentadas as quan-
tidades dos alimentos 
(pratos com divisões ali-
mentares), sustentados a 
partir dos valores de refe-
rência constantes na roda 
dos alimentos. Simultanea-
mente, a quantidade do sal 
utilizada na confeção dos 
alimentos será substituída/
atenuada por diferentes 

plantas aromáticas presentes neste jardim. 
     Para concretizarmos uma verdadeira reeducação alimentar va-
mos utilizar diferentes meios de comunicação assim como continua-
remos a promover diversas ações de sensibilização e palestras direcionadas para uma verda-
deira alimentação saudável. 

CASA do PESSOAL do AGRUPAMENTO de ESCOLAS PÊRO da COVILHÃ  -  CPAEPC 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

