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Coincidindo a primeira edição de “O Fogacinha” deste 

ano letivo com uma época do ano em que costumamos 

expressar a todos, mesmo àqueles com quem habitual-

mente não mantemos relações muito profundas, votos 

de felicidades pessoais, a equipa que a organizou não 

pode deixar de começar por desejar a todos um Natal 

muito feliz e um excelente ano de 2016.  

 A todos aqueles que connosco colaboraram apresenta-

mos os nossos agradecimentos pelos trabalhos que nos 

enviaram e pela excelente qualidade que estes revelam. 

Alguns não puderam ser publicados nesta edição, por 

terem chegado às nossas mãos quando esta edição es-

tava quase pronta; poderão os seus autores, no entanto, 

estar certos de que não serão esquecidos e que os ve-

rão na que a esta se seguirá. 

No que diz respeito ao que esta equipa produziu, come-

çamos por apresentar as nossas desculpas por alguma 

falha que venha a ser detetada. Errar é humano, a des-

peito de todo o cuidado que se ponha naquilo que se faz. 

Tal como era nossa intenção quando nos foi proposto 

que déssemos continuidade ao jornal do nosso agrupa-

mento, tentámos produzir textos que explorassem ques-

tões culturais e passatempos que, além de estimularem 

a curiosidade pelo saber, permitissem consolidar conhe-

cimentos adquiridos nas aulas. As opções que fizemos 

poderão não ser do agrado de todos, ou sequer vir a ser 

tidas como as mais adequadas àquilo que nos propuse-

mos. Por esse facto nos desculpamos, muito embora 

não tenhamos poupado esforços no sentido de fazer o 

melhor trabalho possível.     

A terminar, reiteramos os votos de felicidades com que 

iniciámos esta nota de abertura. Os tempos que vivemos 

não são fáceis. Gostaríamos, porém, de transmitir a to-

dos os nossos leitores uma mensagem de paz e otimis-

mo. Aos mais jovens, porque deles é o futuro e porque 

gostaríamos que o mundo em que viverão venha a ser 

um lugar onde possam concretizar os seus sonhos. Mas 

como tem sido grande o esforço que têm feito no sentido 

de lhes aplanar o caminho para que os concretizem, es-

tamos certos de que quererão partilhá-la com os mais 

velhos.  

Nota de Abertura 

DIA NACIONAL DO PIJAMA 

No dia 20 de novembro cerca de 340 crianças da Educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa 

celebraram o Dia Nacional do Pijama. 

O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras crianças. Este é um mo-

mento em que as crianças lembram a todos que "uma criança tem direito a crescer numa família". 

As crianças foram vestidas de pijama para a escola 

e passaram o dia em atividades educativas e diverti-

das. Cada criança escreveu, numa fita colorida, um 

desejo para todas as crianças do nosso País. Na 

escola, construíram uma grande teia onde pendura-

ram os desejos de todas as crianças, realizando as-

sim a Grande Teia dos Desejos.  

Esta atividade teve um valor educativo especial por-

que promoveu o valor da solidariedade, o saber par-

tilhar e o sentido da amizade. Educar para a cidada-

nia é também ensinar a ser solidário, unidos e sen-

sibilizados, juntando-nos a esta causa pelo direito 

das crianças a uma família e a crescer com amor e 

tolerância. 

Educação Pré-escolar 
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 1º Ciclo 

Iniciação à Programação para alunos do 4º ano 

“As aulas de Programação têm sido uma ex-

periência incrível, fazemos projetos muito di-

vertidos, não só pelo uso dos computadores, 

mas também pelo trabalho de equipa.” “ Espe-

ro aprender mais um pouco de Matemática e 

evoluir pois a tecnologia está e vai estar no 

nosso dia a dia.” (alunos do 4º ano da EB de 

Valrico) . 

O projeto Iniciação à Programação, Oferta 

Complementar deste Agrupamento para os 

alunos do 4º ano, visa criar produtos originais 

de forma colaborativa e com temáticas defini-

das, com recurso a ferramentas e ambientes 

computacionais apropriados à idade e ao es-

tádio de desenvolvimento cognitivo dos alu-

nos, centrado na descrição e resolução de 

problemas e na organização lógica das ideias. 

Os alunos aprendem conceitos matemáticos importantes bem como a metodologia de projeto (design), num contexto 

significativo e motivador. O aluno começa por ter uma ideia, cria o projeto, experimenta-o, recebe o feedback de tercei-

ros, que por sua vez conduz a novas ideias e, por conseguinte a novos projetos, e assim sucessivamente.  

Aprender a programar promove o desenvolvimento da fluência dos alunos nas tecnologias digitais e combina várias com-

petências de aprendizagem fundamentais para o sucesso no futuro: pensar criativamente, comunicar com clareza, de-

senvolver o raciocínio lógico, analisar de forma sistemática, colaborar eficazmente e aprender de forma contínua. 

A ARTE AO SERVIÇO DAS CRIANÇAS 

A turma do 4.º A da Escola Básica N.º 1 de Santa Maria 

da Feira, Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, 

participou, ativa e entusiasticamente, na atividade 

“Pintores de Palmo e Dois Quartos” levada a efeito pela 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, especifica-

mente, Museu Convento dos Lóios.  

Esta importante e educativa ação teve lugar no dia 9 de 

outubro de 2015, durante o período da manhã, precis-

amente na Sala do Mestre António Joaquim, onde se en-

contra exposto o espólio que ele doou e que demonstra, 

com notoriedade, o seu valor como artista plástico. Aqui 

as crianças tivera de observar, contemplar, recrutar da-

dos  

 

artísticos e inclusos na 

afetividade e na sustenta-

bilidade do belo. 

A participação teve sequên-

cia noutra dependência do 

Museu, em que os alunos 

experienciaram várias téc-

nicas de pintura, executan-

do o seu próprio trabalho, 

convertido em obra de arte. 

Foi uma manhã plena de 

ensinamento, onde a cultura desenha e faz beleza. 
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“Tolerância: uma palavra sonhadora”  

A Escola Básica N.º 1 de Santa Maria da Feira encontra-

se a dinamizar o projeto “Tolerância: uma palavra sonha-

dora” que teve início no dia 16 de novembro, dia Interna-

cional da Tolerância, e que terá o seu culminar no dia 3 

de dezembro, dia Internacional das Pessoas com Defici-

ência.  

Ser tolerante é ter a capacidade de nos aproximarmos 

dos outros e sentir as diferenças como um convite à 

compreensão, ao diálogo, à aceitação e ao respeito pe-

los direitos humanos universais. Consciente da importân-

cia de que esta data se reveste para o bem-estar e liber-

dade de todos os cidadãos, a Escola Básica N.º 1 da Fei-

ra está a promover uma série de atividades com o intuito 

de desenvolver consciências e de ajudar as crianças a 

compreender que todos têm direito à liberdade de pensa-

mento e de expressão. 

 

O dia Internacional da Pessoa com Deficiência é uma 

data que não é indiferente para as crianças desta escola. 

Anualmente, são levadas a cabo atividades diferencia-

das, sensoriais, significativas, que apelam à tolerância, à 

compreensão da diferença, à defesa da dignidade e à 

integração de todos numa sociedade que idealmente se 

deveria tornar cada vez mais humana e solidária. Este 

ano não é diferente. Este ano, estes dois dias comemo-

rativos tão importantes ficam unidos temporalmente por 

quase três semanas. Ao longo deste período, as crian-

ças multiplicam mensagens de amor, tolerância e respei-

to pelas suas famílias. Através de um estendal com men-

sagens ao vento, anunciam a todos aqueles que passam 

e olham para a “escola das grades verdes” que não são 

indiferentes, que são tolerantes e que sabem abraçar as 

diferenças. Mas sonham, acima de tudo, que o vento so-

pre bem forte, que espalhe estas mensagens pelo Mun-

do, transformando-o, assim, num lugar melhor! 

1º Ciclo 
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A BIBLIOTECA É SUPER… 

   No âmbito do mês das Bibliotecas Escolares, decorreu 

em outubro, na Biblioteca da Escola Básica Fernando 

Pessoa, uma atividade comemorativa com vista a sensi-

bilizar os alunos para a importância da frequência da Bi-

blioteca. A referida atividade propunha aos alunos com-

pletarem a frase A BIBLIOTECA É SUPER… de forma a 

realçarem as características que mais os motiva a fre-

quentar este espaço escolar. Surgiram opiniões muito 

divertidas mas também pertinentes. A frase escolhida foi 

A biblioteca é super porque, na biblioteca, a nossa imagi-

nação voa em cada página que lemos! Esta é a expres-

são do que o Alex Gonzalez do 7º H pensa...              

Esperamos que mais alunos continuem a voar com a 

magia da leitura! 

 

 

 

 

 

Parabéns ao vencedor!  

2º Ciclo 

ECOESCOLAS 2015/ 2016 

No passado dia 14 de outubro, um 

grupo de alunos da turma A do 5º 

ano, acompanhado pela professora 

Margarida Godinho, deslocou-se a 

Torres Vedras a fim de receber a 

“Bandeira Verde Eco-Escolas 2015”, 

galardão que visa reconhecer o tra-

balho de todos os que prestam o seu 

contributo para que o dia-a-dia das 

suas escolas e das comunidades a 

que estas pertencem se torne mais 

sustentável. Não sendo possível que 

toda a turma se deslocasse a essa 

cidade, solicitou-se aos alunos que 

produzissem frases alusivas a esse 

clube, de modo a selecionar aqueles 

que participariam nessa viagem.  

 

Eis as frases que foram elaboradas! 
 

No EcoEscolas vou participar, mas do 

ambiente já estou a tratar.  

Se o nosso ambiente queremos defen-

der, o nosso papel devemos exercer, 

como um gladiador com asa de condor.  

Para a nossa sobrevivência, o ambiente 

teremos de cuidar e, por isso, nas ativi-

dades do EcoEscolas vamos participar.  

Para o meio ambiente ajudar, no progra-

ma EcoEscolas gostava de participar.  

No presente, preservamos reciclando; 

no futuro, seremos adultos saudáveis e 

conscientes no planeta em que vivemos.  

O nosso esbelto ambiente cativa o cora-

ção e é por isso que o EcoEscolas exige 

a sua preservação.  

A Preservação da Natureza está nas 

tuas mãos! Sê consciente! Reduz, Reuti-

liza, Recicla!  

O ambiente tem coisas boas e más mas, 

se o poluirmos, vai passar a ter apenas 

coisas más. Como o ambiente é o bem 

mais precioso da terra, temos que o pre-

servar!  

No EcoEscolas trabalhamos a valer para 

o nosso ambiente ajudarmos a proteger. 

No EcoEscolas ajudamos a preservar o 

ambiente em que todos a habitamos.     

Para o ambiente existir, o EcoEscolas 

tem de agir!   

Somos todos o ambiente! Vamos salvar 

o mundo! Vamos salvar a nossa terra!       

Sou cidadã de um estado que é o meu 

país, Portugal! Conheço e respeito os 

meus direitos e deveres, contribuindo, 

assim, para um bom meio ambiente so-

cial, natural e escolar.  

No EcoEscolas vou trabalhar, para o 

ambiente preservar!  

Fazer hoje para um melhor ambiente 

amanhã.  

Se o ambiente não queres poluir, as ati-

tudes deves corrigir!  

Devemos cuidar bem da natureza para 

vivermos em harmonia: pessoas, plantas 

e animais.  

A preservação do Ambiente é muito im-

portante, 

Ar puro precisamos de respirar! 

Vou ajudar a salvar o Planeta. 

Junta-te a mim. Vamos trabalhar! 

O ambiente vamos proteger e na EcoEs-

cola vamos aprender! 

Para manter mil cores, mil espécies, mil 

vidas e o ambiente preservar, devemos 

ter o EcoEscolas a funcionar!  

Uma EcoEscola deixa o ambiente con-

tente. 

Queres ter uma EcoEscola? Transforma

-te num EcoAluno.  

Ambiente limpo não é o que mais se su-

ja mas sim o que menos se suja.  

Somos nós que escolhemos o nosso 

futuro, por isso deveríamos preservar e 

deixar de poluir o nosso AMBIENTE.  

O homem, o homem é o maior inimigo 

do Ambiente ao poluí-lo! Junta-te ao pro-

grama EcoEscolas e ensina a salvar o 

Planeta.  

Para o ambiente salvar, a EcoEscola 

temos de implementar!  

Para o ambiente preservar, a nossa 

EcoEscola irá ajudar!  

Para protegermos o ambiente, torna a 

escola sem resíduo, pois constitui me-

nos perigo.  

Numa Escola eco, o ambiente está sem-

pre à frente!  
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 2º Ciclo 

Dia Mundial da Música na biblioteca 

O mês de outubro é internacionalmente dedicado à 

Biblioteca Escolar. Neste sentido, no dia 1 de outubro, 

dia mundial da música, a nossa biblioteca realizou 

uma atividade com duas turmas da escola, com a    

colaboração dos respetivos professores de português 

e equipa da biblioteca.  

Através da declamação de poemas criados pelos    

alunos e do trabalho realizado a propósito da obra «A 

pequena nota lá», criou-se um ambiente musical,    

alegre e que de certeza sensibilizou todos os presen-

tes para a importância da música no nosso dia a dia 

Também não faltou a animar o ambiente de leitura 

nesse dia, a projeção de um vídeo sobre as músicas 

do mundo.  

Uma escolha muito diversificada e do agrado dos   

alunos! 

Turma da Escola EB Fernando Pessoa 

celebrou o Dia da Alimentação 

No dia 16 de outubro, a turma do 6º A da escola EB 

Fernando Pessoa comemorou o Dia da Alimentação. 

Os alunos foram convidados a envolver-se num pro-

jeto, que consistia em desenhar ou montar uma Roda 

dos Alimentos. Quinze trabalhos cheios de imaginação 

e criatividade foram criados para comemorar esta data. 

Posteriormente, a professora de Ciências Naturais afi-

xou-os na parede da sala de aula A09. 

Esta turma não foi a única envolvida nas comemora-

ções. Toda a escola se envolveu no Dia da Alimenta-

ção, tal como o país inteiro. Neste dia, todos se esfor-

çaram e se empenharam em ter uma alimentação me-

lhor e o 6º A não ficou em falta! 

 Bernardo Costa e João Afonso da turma 6ºA  

O que eles disseram…. 

A parte boa da música é que quan-

do ela te atinge, não sentes dor al-

guma. 

(Bob Marley) 

A música não mente. Se há algo 

que tem de ser mudado neste mun-

do, apenas poderá acontecer atra-

vés da música. 

(Jimi Hendrix) 

A vida, sem música, seria um erro.  

 

 

 

 

 

 

 

(Friedrich Nietzsche) 

 

A música pode mudar o mundo por-

que pode mudar as pessoas.  

 

 

 

 

 

 

(Bono) 

Onde as palavras falham, a música 

fala.  

(Hans Christian Andersen) 

A música é uma forma de arte que 

transcende a linguagem. 

(Herbie Hancock) 
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 2º Ciclo 

OS SETENTA ANOS DA O.N.U. 

No passado dia 24 de outubro, a O.N.U. (Organização 

das Nações Unidas) comemorou o seu septuagésimo 

aniversário. 

Esta organização foi fundada no final da Segunda Guer-

ra Mundial, que foi o mais mortífero conflito militar da his-

tória da Humanidade. Os seus países foram os cinquen-

ta e um países que estiveram aliados contra a Alemanha 

e o Japão. Alguns desses países já não existem, como, 

por exemplo, a União Soviética, a Checoslováquia e a 

Jugoslávia. Em junho de 1945, as Nações Unidas aceita-

ram a proposta do México de recusar a entrada de paí-

ses que tivessem sido apoiados pela Alemanha e pelo 

Japão. Foi por isso que a Espanha e outros países como 

a Hungria e a Finlândia não puderam entrar na O.N.U. 

em 1945. Portugal, que ficou neutro na Segunda Guerra 

Mundial, ou seja, que não participou nessa guerra, não 

foi logo admitido na O.N.U., tendo entrado apenas em 14 

de dezembro de 1955. 

A expressão “Nações Unidas” foi usada pela primeira 

vez pelo presidente americano Franklin Roosevelt e pelo 

primeiro-ministro britânico Winston Churchill, no dia 1 de 

janeiro de 1942. Foi a Conferência de S. Francisco que 

preparou a Carta da Nações Unidas. Entre os objetivos 

que estão indicados neste documento encontram-se os 

seguintes: manter a paz e a segurança internacionais e 

realizar a cooperação entre os países para resolver os 

problemas económicos, sociais, culturais e humanitários 

existentes no Mundo. 

Hoje, quase todos os países do Mundo fazem parte da 

O.N.U. Uma exceção é o país mais pequeno do Mundo, 

que é o Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A O.N.U. tem seis línguas oficiais: árabe, chinês, espa-

nhol, francês, inglês e russo. A tradução para cada uma 

dessas línguas é feita em simultâneo. É financiada pelos 

países membros, com contribuições voluntárias. 

A sua sede é em Nova Iorque. Aí funcionam os seus ór-

gãos principais: a Assembleia Geral e o Conselho de Se-

gurança. Todos os países membros fazem parte da As-

sembleia Geral. O Conselho de Segurança é formado 

por países eleitos e por cinco membros permanentes 

(China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia). 

É muito difícil tomar decisões no Conselho de Seguran-

ça, porque os membros permanentes têm direito de veto, 

ou seja, se algum deles se opuser a uma proposta, a de-

cisão não é tomada. 

A O.N.U. dispõe dos chamados “Capacetes Azuis”, que 

são forças de manutenção de paz que são fornecidas 

pelos países membros e se destinam a ser colocados 

entre forças que, numa guerra entre dois países ou nu-

ma guerra civil, conseguiram chegar a um cessar-fogo. 

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugia-

dos é o antigo primeiro-ministro português António Gu-

terres. Destina-se a proteger as pessoas que foram obri-

gadas a deixar as suas terras por causa da guerra ou de 

outras calamidades. 

A U.N.I.C.E.F. é outra organização das Nações Unidas. 

Protege as crianças, sobretudo nos países mais pobres. 

No entanto, foi fundada a pensar nos órfãos de guerra 

europeus, no fim da Segunda Guerra Mundial. 

6ºG 
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SER PESSOA … APRENDER EXPERIMENTANDO 

 

3º Ciclo 

No âmbito da gestão do currículo e 

da articulação entre ciclos, o Agru-

pamento de Escolas Fernando Pes-

soa – Santa Maria da Feira, deu iní-

cio às práticas que integram o pro-

jeto “Ensino Experimental das Ciên-

cias” na passada terça-feira, dia 20 

de outubro.  

Ciente que a atividade experimental 

é fundamental para o desenvolvi-

mento da literacia científica e para a 

aquisição e desenvolvimento de 

competências inerentes ao exercício 

de uma cidadania ativa e responsá-

vel, o Agrupamento decidiu integrar 

este projeto no seu Plano de Ativi-

dades, acreditando no seu contribu-

to para a concretização do Projeto 

Educativo do Agrupamento e para a 

melhoria serviço educativo prestado 

à Comunidades Educativa. 

O projeto está numa fase de imple-

mentação, e durante este ano letivo 

desenvolve-se nas turmas do 3º e 4º 

ano, em todas as escolas do 1º ciclo 

que integram o agrupamento Fer-

nando Pessoa. Tem como propósi-

tos: 

 Desenvolver a curiosidade acerca 

do mundo natural e criar um sen-

timento de admiração, entusias-

mo e interesse pelas Ciências; 

 Adquirir uma compreensão geral 

e alargada das ideias mais impor-

tantes e das estruturas explicati-

vas da Ciência, de modo a sentir 

confiança na abordagem de ques-

tões científicas e tecnológicas; 

 Desenvolver a iniciativa, o pensa-

mento crítico, a organização, o 

trabalho colaborativo e a autono-

mia dos alunos implicando-os na 

construção do seu conhecimento 

no território educativo de que fa-

zem parte; 

 Questionar o comportamento hu-

mano perante o mundo, bem co-

mo o impacto da Ciência e da 

Tecnologia no nosso ambiente e 

na nossa cultura em geral; 

 Fortalecer sentimentos de perten-

ça ao Agrupamento e à Comuni-

dade Educativa; 

 Exercer uma cidadania ativa e 

consciente fundamentada no co-

nhecimento e no desenvolvimento 

humano. 

Registámos alguns momentos de 

trabalho e fazemos gosto em parti-

lhá-los com a restante Comunidade 

Escolar. 

Maria Fernanda Pereira 

O que vai acontecer?  

… nós conseguimos!  

Experimentando circuitos elétricos  

… em série ou em paralelo?  

O balão está a encher!  

… eu fiz assim …  

Mensagem secreta  

Esse grupo conseguiu!  

Flutua ou não flutua?  
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 Educação Especial 

O primeiro dia na Piscina 

No dia 5 de Outubro de 2015, os 
alunos da EB Fernando Pessoa   
incluídos no Projeto “Juntos Numa 
Escola Inclusiva”, foram pela primei-
ra vez à atividade de Natação/
Hidroginástica. 

A alegria e o entusiasmo demons-
trado por todos os alunos, a diverti-
rem-se na água foi extremamente 
gratificante. Foi uma experiência 
nova para alguns alunos. Todos 
eles adoraram e manifestaram o 
seu desejo de continuar.  

Através desta notícia os alunos   
pretendem deixar um agradecimen-
to muito especial a todas as pesso-
as, em especial à Dr.ª Cristina Ten-
reiro e ao Dr. Paulo Sérgio, por    
terem contribuído para a concretiza-
ção desta atividade tão maravilhosa 
e extremamente benéfica para seu 
bem estar!   

Prémios Nobel 2015 

OS PRÉMIOS NOBEL 

Alfred Bernhard Nobel nasceu em Es-

tocolmo, capital da Suécia, no dia 21 

de outubro de 1833 e morreu na es-

tância balnear de San Remo, em Itá-

lia, em 10 de dezembro de 1896. 

Filho de um engenheiro, aos nove 

anos de idade, foi viver para a Rús-

sia. Em 1852, passou a trabalhar na 

empresa do pai, realizando experiên-

cias com um explosivo chamado ni-

troglicerina. Era objetivo da empresa 

encontrar uma forma segura e econó-

mica de a utilizar. Não tendo obtido 

resultados, regressou à Suécia em 

1863. Tentou, então, tornar a nitrogli-

cerina um produto facilmente manipu-

lável, juntando-lhe vários compostos, 

trabalho do qual resultou uma pasta 

moldável chamada dinamite. Se esta 

foi usada com fins militares, dela não 

deixaram de resultar grandes benefí-

cios para todos, pois veio facilitar a 

exploração mineira e a construção de 

grandes obras de engenharia, como 

túneis e canais. 

Alfred Nobel juntou uma enorme for-

tuna, mas não apenas por causa da 

produção de explosivos. A sua em-

presa, na Suécia, foi altamente inova-

dora em muitos ramos da química, 

por exemplo, na produção de borra-

cha sintética. No atual Azerbaijão, en-

tão território pertencente à Rússia, ele 

e os seus irmãos, Ludvig e Robert, 

obtiveram imensos lucros com a ex-

ploração de petróleo no Mar Cáspio. 

Um outro irmão, Emil, perdeu a vida 

quando ainda era bastante novo, ao 

proceder a experiências com a nitro-

glicerina.   

No seu testamento, legou os seus 

bens a uma instituição, a Fundação 

Nobel, que desde 1901, atribui os 

Prémios Nobel a figuras de relevo no 

âmbito das ciências (física, fisiologia 

e medicina, química e literatura) e às 

pessoas e instituições cujo trabalho 

tenha contribuído para a paz e a com-

preensão entre os povos. Os Prémios 

Nobel da Física, da Química, da Me-

dicina e Fisiologia e da Literatura são 

atribuídos na Suécia, sendo a escolha 

da responsabilidade de instituições 

científicas e culturais suecas. O Pré-

mio Nobel da Paz é atribuído pelo 

parlamento norueguês, sendo a sua 

entrega feita em Oslo. Em 1969, o 

Bando Nacional da Suécia decidiu 

criar o Prémio Nobel da Economia. 

Há quem estranhe o facto de não ha-

ver um Prémio Nobel da Matemática. 

A explicação mais satisfatória para 

esse facto estará relacionada com o 

facto de, no século em que Alfred No-

bel viveu, ser bastante comum a ideia 

de que a matemática, mais do que 

uma área do saber independente das 

restantes estar contida no trabalho de 

todos os cientistas, por exemplo, dos 

físicos e dos químicos. 

A título de curiosidade, seguem-se os 

nomes dos primeiros galardoados 

com o Prémio Nobel. 

Prémio Nobel da Paz – Henri Dunant 

(Suíça), fundador da Cruz Vermelha 

Prémio Nobel da Física – Wilhelm 

Röntgen (Alemanha), que descobriu 

os raios X 

Prémio Nobel da Química – J. Van´t 

Hoff (Holanda) 

Prémio Nobel da Medicina e Fisiolo-

gia – Emil von Behring (Alemanha), 

que descobriu o soro antidiftérico e foi 

o fundador da seroterapia. 

Prémio Nobel da Literatura – Sully 

Prudhomme (França) 

Prémio Nobel da Economia – R. 

Frisch (Noruega) e J. Tinbergen 

(Holanda) 

A primeira mulher a ganhar o Prémio 

Nobel foi Marie Curie, francesa de ori-

gem polaca (Prémio Nobel da Física, 

1903). Portugueses a ganhar o Pré-

mio Nobel foram Egas Moniz (Prémio 

Nobel da Medicina) e José Saramago 

(Prémio Nobel da Literatura). 

Bárbara Andrade, 6ºG                            
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PRÉMIOS NOBEL DA FÍSICA E DA   

QUÍMICA 

Os Prémios Nobel são atribuídos, anualmente, em honra 
do seu mentor Alfred Nobel, a todas as pessoas que 
contribuíram para o bem da Humanidade, por meio de 
pesquisas pioneiras, da invenção de técnicas importan-
tes ou pelos contributos que forneceram à sociedade. 
Deste modo, os laureados são personalidades que du-
rante um ano se distinguem em áreas como: a paz; a 
química e a física; a medicina e a literatura. 

Este ano, a Academia das Ciências Sueca atribuiu no 
mês de outubro, em Estocolmo, mais uma vez estes pré-
mios. Assim, o Prêmio Nobel de Física 2015 foi atribuído 
aos cientistas Takaaki Kajita e Arthur McDonald, das uni-
versidades de Tokyo (Japão) e de Queen's em Kingston 
(Canadá). 

 

Os dois cientistas efetuaram uma descoberta que 
“mudou o entendimento das mais profundas formas de 
funcionamento da matéria e pode ser crucial para a pers-
petiva que temos do universo”. Conseguiram perceber 
que os neutrinos mudam de forma quando viajam do Sol 

para a Terra”. Os neutrinos são partículas que se deslo-
cam através do Universo a uma velocidade próxima da 
luz e que são criadas em reações nucleares, como as 
que se passam no Sol e nas estrelas. 

O Prêmio Nobel de Química 2015 foi atribuído aos cien-
tistas Thomas Lindahl, investigador no Instituto Francis 
Crick e Laboratório Clare Hell (Reino Unido), Paul 
Modrich, investigador no Instituto Médico Howard 
Hughes e Faculdade de Medicina da Universidade Duke 
(Estados Unidos), e Aziz Sancar, investigador na Caroli-
na do Norte (Estados Unidos). 

       

Os três investigadores descobriram mecanismos de re-
paração de ADN em situações diferentes, mas juntos de-
monstraram que existem mecanismos básicos que per-
mitem manter a integridade do nosso material genético. 
Estes mecanismos são comuns a vários tipos de células, 
incluindo a bactérias. Daí que seja muito difícil combater 
células tumorais e bactérias danificando o material gené-
tico, porque estes “agressores” também têm forma de 
corrigir esses problemas. Mas conhecer estes mecanis-
mos abrirá certamente as portas para terapias alternati-
vas. 

PRÉMIO NOBEL DA MEDICINA 

Em 2015, o Prémio Nobel da Medicina foi partilhado por 

três cientistas: Youyou Tu, William Campbell e Satoshi 

Omura. Os três têm empenhado o seu trabalho no com-

bate a doenças infetocontagiosas que afetam as vidas 

de milhões nos países menos desenvolvidos. 

A cientista chinesa Youyou Tu foi a décima segunda mu-

lher a receber o Prémio Nobel da Medicina. Os seus tra-

balhos, baseados nos conhecimentos milenares da me-

dicina tradicional chinesa, permitiram-lhe desenvolver 

uma nova forma de combater a malária. 

Esta doença é provocada por um micro-organismo desig-

nado plasmodium. Os seus hospedeiros são os mosqui-

tos do género Anopheles, do qual se conhecem três ti-

pos.  É a picada do mosquito fêmea que o introduz no 

corpo humano, onde se multiplica. O desenvolvimento da 

doença, bem como a frequência dos ataques febris, de-

pende do tipo de mosquito que transmite o parasita ao 

Homem. Assim, a febre terçã ou malária tropical provoca 

crises febris com intervalos de dois dias; com a febre 

quartã, os intervalos são de três dias; se a infeção for 

mista, as crises são diárias ou totalmente irregulares. 

O fígado e o baço são sempre os órgãos mais prejudica-

dos pelo paludismo. A malária tropical pode mesmo levar 

os doentes a entrar em estado de coma. Se o paludismo 

se transformar em doença crónica, a debilidade é geral.  

Na forma tradicional de combater a malária, recorria-se à 

casca de uma árvore da América do Sul, a árvore da qui-

na ou chinchona. 

Bruno Fernandes, 6ºG 

 

 

William Campbell e Satoshi Omura foram premiados pela 

descoberta de uma nova terapia contra o parasita que 

provoca a oncocercose. 

A oncocercose, também chamada cegueira dos rios, é 

uma doença parasitária causada pelo nemátodo Oncho-

cerca volvulus, o qual é introduzido no corpo humano pe-

la picada da mosca similium. As formas adultas do para-

sita reproduzem-se no corpo humano durante quinze 

anos, originando larvas minúsculas. Um ano depois do 

início da infeção, surgem nódulos com alguns centíme-

tros de diâmetro, facilmente detetados contra os ossos 

superficiais. Se migrarem para os olhos, o que acaba 

sempre por acontecer, levam primeiro à conjuntivite com 

fotofobia, ou seja, com excessiva sensibilidade à luz e, 

por fim, à cegueira. 

A primeira descrição desta doença foi feita em 1875, na 

Costa do Ouro, hoje República do Gana, em África. Até 

aos finais do século XIX, a doença estava limitada a este 

continente. No século XX, foi detetada na América: em 

1915, na Guatemala, em 1923, no México, em 1949, na 

Venezuela e em 1967, no Brasil. Mas 99% dos casos de 

oncocercose dão-se em África. Em certas regiões deste 

continente, cerca de metade dos homens afetados pela 

doença perdem completamente a visão antes dos cin-

quenta anos. 

 

David Fidalgo, 6ºG    



Pág. 11 

 Prémios Nobel 2015 

PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA 2015 

Filha de pai bielorrusso e mãe ucraniana, ambos profes-

sores, Svetlana Aleksandrovna Aleksievitch nasceu em 

31 de maio de 1948, em Ivano-Frankivs'k, na Ucrânia. 

Porém, foi criada na Bielorrússia, onde se formou em jor-

nalismo. Concluído o seu curso, trabalhou como jornalis-

ta e, durante um curto período, como professora. 

Muito jovem, escreveu poesia e artigos para a imprensa 

escolar. Nos seus livros, justapõe jornalismo e literatura, 

como acontece na sua única obra traduzida para portu-

guês, “O Fim do Homem Soviético”, em que retrata as 

enormes dificuldades económicas e as profundas desilu-

sões sofridas pelos povos da antiga União Soviética 

após a queda do comunismo. Noutra das obras em que 

recorre a essa técnica, cujo possível título em português 

seria “Vozes de Chernobyl”, dá voz aos sobreviventes do 

desastre nuclear de Chernobyl e, em “A Guerra Não Tem 

Rosto de Mulher”, também ainda não traduzido para por-

tuguês, aborda a participação feminina na Segunda 

Guerra Mundial.  

A última dessas obras provocaria o seu despedimento do 

jornal onde trabalhava, por se ter considerado que punha 

em causa o heroísmo da participação militar soviética 

naquele conflito militar. Svetlana Aleksievitch não tem 

tido uma relação muito fácil com o poder político do seu 

país, tendo sido obrigada, por esse motivo, a passar  

 

 

temporadas no exílio, em países como a Itália, a França, 

a Alemanha e a Suécia. 

Traduzida em vinte e duas línguas, recebeu mais de uma 

dezena de prémios literários, entre os quais há que refe-

rir os seguintes: Prémio Tucholsky, atribuído pelo P.E.N. 

sueco em 1996, Prémio da fundação Friedrich Ebert para 

livros políticos (1998), Prémio da Paz Erich Maria Remar-

que (2001), Prémio americano National Book Critics Cir-

cle Award (2005), Prémio de reportagem literária Rys-

zard-Kapuscinki (2011). A estes junta-se agora o Prémio 

Nobel da Literatura, tornando-se Svetlana Aleksievitch a 

décima quarta mulher a recebê-lo. 

 

Outros 

DIA DE S. MARTINHO 

S. Martinho de Tours, que se festeja a 11 de novem-
bro, era um oficial romano que nasceu no território da 
atual Hungria, por volta do ano de 316.  

Terá sido em Amiens, cerca de 338, que terá cortado 
a sua capa para a partilhar com um pobre, facto que, 
para muitos, é a razão pela qual existe o chamado 
“verão de S. Martinho”. No ano seguinte, terá sido ba-
tizado e alguns anos depois, em 361, fundou o primei-
ro mosteiro da Gália, a atual França. Em 371 ou 372, 
foi eleito bispo de Tours. Morreu perto desta cidade 
em novembro de 397. 

Em território português, no século VI, viveu um outro 
santo de nome Martinho: S. Martinho de Dume. 

Nascido também na atual Hungria, mas oriundo de fa-
mília romana ali estabelecida, foi muito jovem para a 
Palestina e depois para a Itália. Em meados do sécu-
lo, chegou à Península Ibérica, tendo-se fixado em 
Dume, nos arredores de Braga. Desde o ano de 411, 
esta cidade, anteriormente capital da província roma-
na da Galécia, era sede do reino dos Suevos, povo 
bárbaro que ocupara o noroeste peninsular. Tendo 
fundado um mosteiro em Dume, tornou-se bispo des-
sa diocese em 556 e arcebispo de Braga em 569. Foi 
com a sua colaboração que o rei Teodomiro converteu 
os Suevos ao Cristianismo. É considerado um dos 
maiores eruditos do século VI. Morreu em 579.  

HALLOWEEN 

Let’s carve a pumpkin,  

Or have some sweets, 

Let’s find a place, 

Where we can meet! 

 

Maybe on the street, 

Or at  the Haunted House, 

Where we can find a witch, 

Or that horrible mouse! 

 

 

 

 

 

 

Vampires drinking blood, 

Werewolves at the moon,  

Some horrible creatures, 

At their most repugnante 
mood! 

 

We will find scared people, 

And lots of screams! 

We will eat all the candy, 

With all the toppings and 
creams! 

 

Maria Leonor, nº18, 7ºA 
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UM ANO SEM VERÃO 

Neste outono de temperaturas tão suaves, estão pres-
tes a cumprir-se os duzentos anos do que ficou conhe-
cido como “o ano sem verão”.  

No dia 5 de abril de 1815, na ilha de Sumbawa, na In-
donésia, um vulcão havia muito adormecido entrou em 
erupção. Dos seus 4000 metros de altitude, a monta-
nha ficou reduzida aos 2851 metros que tem agora. 
Umas cem mil pessoas terão perdido a vida em con-
sequência disso e dos maremotos que se lhe segui-
ram. Foi a maior erupção vulcânica em dez mil anos, 
com uma potência equivalente à de sessenta mil bom-
bas atómicas como aquela que destruiu a cidade de 
Hiroshima.  

No início do século XIX, as notícias corriam com uma 
lentidão impensável nos dias de hoje. A Europa vivia 
um período conturbado: dois meses depois, a 18 de 
junho, Napoleão seria definitivamente derrotado na 
batalha de Waterloo. Assim, o jornal britânico The Ti-
mes dedicou-lhe apenas uma curta notícia sete meses 
depois, na verdade, uma simples carta enviada por um 
comerciante. Porém, por essa altura, cerca de duzen-
tos e quarenta quilómetros cúbicos de cinzas fume-
gantes, poeiras e detritos vulcânicos já se tinham es-
palhado pela atmosfera, bloqueando os raios solares e 
agravando o arrefecimento da Terra causado por uma 
atividade solar excecionalmente baixa. Assim, se o 
século XIX foi um século de frio, mais grave terá sido 
o ano que se seguiu à erupção do Tambora. 

O pôr do sol tornou-se bastante colorido, mas de um 
colorido turvo. Em 1816, a primavera não chegou. No 
Quebeque, a província de língua francesa do Canadá, 
a neve atingiu os trinta centímetros. Mais a sul, na 
Pensilvânia  

(Estados Unidos), houve gelo nos rios e lagos durante 
o verão. Na Hungria, caiu neve cor acastanhada, no 
leste da Suíça, de cor avermelhada. Na Índia, chuvas 
torrenciais caídas fora de época provocaram uma sé-
ria epidemia de cólera. 

As geadas prolongaram-se até junho, de modo que 
poucas foram as sementes que germinaram. Por cau-
sa da falta de feno, o gado teve de ser abatido à pres-
sa. Na Europa, 1816 foi talvez o pior ano agrícola dos 
tempos modernos. Na Irlanda, a fome e a epidemia de 
febre tifoide que se lhe seguiu ceifaram a vida a ses-
senta e cinco mil pessoas; essa doença terá matado 
muitas mais até 1819. Em vários países, houve gran-
des cheias em agosto, por causa do degelo. Tendo 
terminado pouco tempo antes um longo período de 
guerra, não eram muitas as possibilidades de socorrer 
as vítimas desta catástrofe climática. 

No ano de 2009, foram publicados os resultados de 
um estudo coordenado, em Portugal, pelo climatolo-
gista Ricardo Trigo sobre o ano sem verão na Penín-
sula Ibérica. Refere-se aí, por exemplo, que no mês 
de julho de 1816, um padre e advogado de Braga afir-
mava o seguinte: “Tenho setenta e oito anos nunca vi 
tanta chuva e tanto frio, mesmo em meses de inver-
no”. Os médicos do Algarve referiam o facto de, nesse 
verão, as doenças típicas do tempo quente, como a 
disenteria, não terem surgido, registando-se, em con-
trapartida as doenças inflamatórias habituais no inver-
no. Assim, os efeitos da erupção do Tambora também 
se fizeram sentir no nosso país, embora com menor 
gravidade que no resto da Europa. 

DIA DE LA HISPANIDAD 

Nas duas primeiras semanas de outubro, esteve pa-

tente, no átrio da Escola Básica Fernando Pessoa, 

uma exposição de cartazes ilustrando alguns aspetos 

da geografia, história e cultura de diversos países da 

América Latina. 

Com essa exposição, pretendeu-se celebrar o “Dia de 

la Hispanidad”, celebrado a 12 de outubro. Nesse dia, 

completaram-se os quinhentos e vinte e três anos da 

descoberta da América por Cristóvão Colombo. De-

pois de o seu projeto de descobrir o caminho para a 

Índia navegando para oeste ter sido rejeitado por D. 

João II, Colombo partiu para Espanha. Embora o seu 

projeto tenha sido bem recebido no Mosteiro de La 

Rábida, onde chegou em 1485, e enviado à corte, 

acabou por ser rejeitado por sucessivas comissões 

que foram encarregadas de o examinar. Só em 1492, 

após a conquista de Granada, que pôs fim à Recon-

quista Cristã em Espanha, conseguiu ser recebido pe-

los Reis Católicos, Fernando e Isabel, que aceitaram 

financiar a sua viagem. 

Além da sua primeira viagem, Colombo efetuaria mais 

três. Curiosamente, só na terceira terá avistado o con-

tinente americano propriamente dito, em território hoje 

pertencente à Venezuela: na primeira viagem, além de 

algumas ilhas do arquipélago das Baamas, descobriu 

Cuba e a ilha onde se situam hoje a República Domi-

nicana e o Haiti e, na segunda, as ilhas de Dominica, 

Guadalupe e Porto Rico.  

Na atualidade, a grande maioria dos países da Améri-

ca tem espanhol como língua oficial (mas não os três 

maiores, Canadá, Estados Unidos da América e Bra-

sil). Nas Antilhas, países que foram até à independên-

cia colónias inglesas conservam os seus nomes espa-

nhóis: Dominica, Granada, Antígua, Barbados, Santa 

Lúcia. Nos Estados Unidos, são vários os lugares que 

os mantêm. Um dos seus estados chama-se Florida, 

outro, Colorado. Na Califórnia, encontramos, entre ou-

tras, as cidades de Los Angeles, San Francisco, San 

Jose, San Diego. O território deste estado, descoberto 

pelo português João Rodrigues Cabrilho, que estava 

ao serviço do rei Carlos I de Espanha, genro de D. 

Manuel I, pertenceu ao México até 1848, tal como ou-

tros vastos territórios hoje integrados nos Estados Uni-

dos. A título de curiosidade, refira-se que a Florida 

pertenceu a Espanha até 1819, data em que foi vendi-

da aos Estados Unidos.         
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ANAGRAMAS 
 
Fazer um anagrama consiste em formar uma palavra invertendo a ordem das letras de uma outra palavra. Assim, por 
exemplo, amor é um dos anagramas da palavra Roma.  
Desafiamos-te a formar anagramas de algumas palavras! Escreve as novas palavras junto das indicações que te são 
dadas. 

SOLUÇÕES 
 

 
 

S Á V E L  

A L V E S  

L E V A S  

S E L V A  

V E L A S  

T I M O R  

T R I G O  

T R O P A  

T R A P O  

P O R T A  

R E A L C E 

M O R A   

R A M O   

Anagramas de Elvas 
 
Nome de um peixe (terás de colocar um 
acento agudo numa das vogais)  

 
 
Nome próprio 

 
 
Forma do verbo levar 

 
 
Floresta 

 
 
Pano mediante o qual, por ação do ven-
to, se move um barco 

  
 

 

Anagrama de ritmo 
 
País de língua oficial portuguesa 

  
 

 

Anagrama de grito 
 
Cereal 

 
 
 
 

Anagramas de prato 
 
Conjunto de militares 

 
 
Farrapo 

 
 
Entrada 

 
 

Anagrama de cereal 
 
Destaque 

 
 

Anagramas de Roma 
 
Vila do Alentejo 

 
 
Conjunto de flores  

 

        L 

  L       

L         

    L     

    L     

      O   

  R       

      P   

      P   

P     

R      

  O     

      O 
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HORRIBLE JOKE TIME 
 

 Different people find different things funny. Here are some examples of jokes which some people find quite amusing. 

Other people think they are just silly. 
Match the questions on the left with the answer on the right. 
 

1. What is at the end of everything?   a. Her husband. 

2. How do you stop food from going bad?   b. Two in the front and two in the back 

3. Which word is always pronounced wrongly?   c. Two- the inside and the outside. 

4. If a man married a princess, what would he be?   d. I don’t know. He doesn’t tell me. 

5 Where does a large gorilla sit when it goes to the 
theatre? 

  e. A noise. 

6. Excuse me. Do you know the quickest way to the 
station? 

  f. The letter “g”. 

7. What can you make but can’t see?   g. A table. 

8. How many sides has a box got?   h. Yes. Take a taxi. 

9. What’s your dog’s name?   i. Your teeth. 

10. How do you get four elephants in a car?   j. Paint 

11. What’s the best thing to put in a fruit cake?   k. By eating it. 

12. What has legs but can’t walk?   l. Anywhere it wants to. 

13. What do you put on when it’s wet?   m. WRONGLY 

 A droodle is a sort of picture joke. It is a simple line drawing with a funny meaning, like this one: 

 

 This is a shark returning from Disneyland (see the mouse ears?) 

 

Now try to guess what these droodles are about. 
 

 

          1         2        3         4         5 
 
  

              
                               
       
         

                                                         

 

Answer Key:  

1. A cat chewing bubble gum. 
2. A snowman in mid-summer. 
3. A polar bear in a snowstorm. 
4. A ladybird resting.  
5. A flea eating a chip. 
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JOGO DA GLÓRIA 

Este jogo deverá ser realizado por um mínimo de duas pessoas. Terás de começar por: 

   1) Recortar o tabuleiro do jogo. 

2) Recortar, uma a uma os cartões com as perguntas que serão colocadas aos jogadores. 

 3) Arranjar um dado. 

 4) Arranjar uma marca para cada um dos jogadores. 

Uma vez lançado o dado, cada concorrente avança o número correspondente de casas. Então, terá de responder acerta-
damente a uma pergunta. Se errar, terá de recuar duas casas, exceto se, na primeira jogada, lhe tiver saído o número um; 
neste caso, se errar, recuará para a casa de partida. Se, ao jogar, for parar às casas 7, 28 ou 33, uma resposta certa cor-
responde a um avanço de três casas e uma resposta errada obriga a um recuo de quatro casas. Caso só haja dois jogado-
res, cada um lerá a pergunta do seu adversário e indicará se acertou ou errou. Se houver três pessoas disponíveis, uma 
poderá ser o árbitro do jogo. A alínea correspondente à resposta certa está assinalada no fundo de cada cartão. 

Vence aquele que regressar primeiro ao ponto de partida. 

 

 
 
 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 

14        24 

13   31 30 29 27 26 25 

12  33 32   28    

11   34      

10   35      

9   36      

8   37      

6 7  38      

5   39       

4   40 41 42 43 44 45 

3        46 

2        47 

1 PARTIDA 53 52 51 50 49 48 
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A República foi implantada no dia: 
 
a) 5 de outubro de 1918 
b) 5 de outubro de 1914 
c) 5 de outubro de 1910 
 
  

C 

  
O Convento de Mafra é um edifício do esti-
lo: 
    
a) barroco 
b) manuelino 
c) românico 
  

A 

  
A Croácia é um país europeu, cuja capital 
é uma cidade chamada: 
  
a) Atenas 
b) Varsóvia 
c) Zagreb 
 

C 

  
A Bélgica tem fronteiras com: 
 
a) França e Espanha 
b) França e Alemanha 
c) França e Dinamarca 
  
 

B 

 
Na Primeira Guerra Mundial, Portugal 
combateu: 
 
a) na Alemanha e na Flandres 
b) na Flandres e em Espanha 
c) na Flandres e em Moçambique 
  

C 

 
A capital do Brasil é uma cidade chama-
da: 
  
a) Brasília 
b) Rio de Janeiro 
c) S. Paulo 

 
  
A 

  
Portugal beneficiou do ouro do Brasil no 
reinado de: 
 
a) D. João II 
b) D. Manuel I 
c) D. João V 
 

C 

  
O país mais pequeno do Mundo é: 
  
a) Andorra 
b) Luxemburgo 
c) Vaticano 
  

 
C 

 
A capital de Angola é uma cidade chama-
da: 
  
a) Bissau 
b) Luanda 
c) Maputo 

  
B 

 
Os cristãos-novos eram: 
a) os jovens que pretendiam tornar-se mon-
ges 
b) os descendentes dos escravos negros 
convertidos ao Cristianismo 
c) os descendentes dos judeus convertidos 
ao Cristianismo 

C 

 
O primeiro rei da Dinastia de Avis 
(segunda dinastia) foi: 
 
a) D. Fernando I 
b) D. João I 
c) D. Sebastião 
  

B 

 
A Segunda Guerra Mundial começou em 
1939 e Portugal:  
 
a) ficou neutro, ou seja, não participou 
b) participou nela a partir de 1939 
c) participou nela a partir de 1942 
  

A 

 
O ano 2001 foi: 
 
a) o último ano do século XX 
b) o primeiro ano do século XXI 
c) o segundo ano do século XXI 

  
  
B 

  
Percorrendo a Ásia de oeste para leste, 
chegamos: 
 
a) à Europa 
b) ao Oceano Atlântico 
c) ao Oceano Pacífico 
  

C 

 
Percorrendo a Ásia de sul para norte, che-
gamos: 
 
a) à Europa 
b) ao Oceano Glacial Ártico 
c) ao Oceano Índico 

  
B 

 
A minha casa situa-se a sudoeste da do 
meu avô. Quando o vou visitar, dirijo-me 
a: 
 
a) nordeste 
b) noroeste 
c) sudeste 
 

A 

  
A capital da Dinamarca é uma cidade cha-
mada: 
 
a) Berlim 
b) Copenhaga 
c) Dublin 

  
B 

 
Assim que descobriram o Brasil, os Por-
tugueses trouxeram de lá: 
 
a) grandes quantidades de canela 
b) grandes quantidades de malagueta 
c) grandes quantidades de madeira 
  

C 

 
São exemplos de especiarias: 
a) açafrão, canela, cravo-da-índia e noz-
moscada 
b) canela, caril, colorau, cravo-da-índia e pi-
menta 
c) canela, colorau, noz-moscada e pimenta 
 

A 

 
O  século I A.C. (antes de Cristo) : 
a) começou no ano 0 e acabou no ano 100 
A.C. 
b) começou no ano 1 A.C. e terminou no ano 
100 A.C. 
c) começou no ano 100 A.C. e terminou no 
ano 1 A.C. 

C 

 
Lisboa foi destruída por um terramoto: 
  
a) em 1755, no reinado de D. João V 
b) em 1755, no reinado de D. José I 
c) em 1755, no reinado de D. Maria I 
  

 
B 

 
As caravelas: 
a) podiam bolinar, ou seja, navegar com ven-
tos contrários 
b) podiam bolinar, ou seja, navegar com ven-
tos favoráveis 
c) podiam bolinar, ou seja, transportar gran-
des cargas 

A 

 
As antas: 
a) eram construções funerárias também cha-
madas castros 
b) eram construções funerárias também cha-
madas dólmenes 
c) eram lugares de habitação também cha-
mados castros 

B 

 
A Rússia situa-se: 
  
a) apenas na Ásia 
b) apenas na Europa 
c) na Ásia e na Europa 

  
 

C 

 
Diogo Cão foi um navegador português 
que: 
a) descobriu a foz do rio Zaire e explorou a 
costa de Angola 
b) descobriu a foz do rio Zambeze e explorou 
a costa de Moçambique 
c) descobriu o Brasil 

A 

 
A capital de Moçambique é uma cidade 
chamada:  
a) Dublin 
b) Luanda 
c) Maputo 
 

  
C 

 
O rio Tejo desagua: 
 
a) em Cascais 
b) em Lisboa 
c) em Oeiras  
 
  

C 
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Portugal participou na Primeira Guerra 
Mundial: 
 
a) no reinado de D. Manuel II, último rei de 
Portugal 
b) durante a 1ª República 
c) quando Salazar governou Portugal  

B 

  
Nos engenhos brasileiros, produzia-se: 
 
a) açúcar 
b) especiarias 
c) pau-brasil 
  

 
A 

  
Angola é banhada: 
  
a) pelo Oceano Atlântico 
b) pelo Oceano Índico 
c) pelo Oceano Pacífico 

 
  
A 

 
Os Pirenéus são uma cordilheira situada 
entre: 
  
a) a Europa e a Ásia 
b) a Península Ibérica e a África 
c) a Península Ibérica e o restante território 
europeu 

C 

  
O ano de 1810 pertence: 
  
a) ao século XVIII 
b) ao século XIX 
c) ao século XX 

 
 
  
B 

 
Os pais de D. Afonso Henriques chama-
vam-se: 
 
a) Afonso VI e D. Teresa 
b) D. Henrique e D. Teresa 
c) D. Henrique e D. Urraca 
 

  
B 

 
Os Lusitanos resistiram à conquista da 
Península Ibérica: 
 
a) pelos Árabes 
b) pelos Fenícios 
c) pelos Romanos 
 

C 

 
Paris é a capital de um país europeu cha-
mado: 

  
a) Alemanha 
b) França 
c) Polónia 
 

B 

 
Durante a crise de 1383/85, tiveram lugar 
batalhas como: 
 
a) Alcácer Quibir e Aljubarrota 
b) Aljubarrota e La Lys 
c) Atoleiros e Trancoso 
 

C 

 
A Restauração teve lugar no dia: 
  
a) 25 de abril de 1974 
b) 5 de outubro de 1910 
c) 1 de dezembro de 1640 
  
 

C 

 
Oslo é a capital de um país europeu cha-
mado: 

  
a) Finlândia 
b) Noruega 
c) Suécia 
 

B 

 
O século I: 
 
a) começou no ano 0 e acabou no ano 100 
b) começou no ano 0 e acabou no ano 99 
c) começou no ano 1 e acabou no ano 100 

 
 

C 

 
O ano de 1900 pertence: 
 
a) ao século XVIII 
b) ao século XIX 
c) ao século XX 
  
 

B 

 
No século XVII, o interior do Brasil foi ex-
plorado: 
 
a) pelos bandeirantes 
b) pelos emigrantes 
c) pelos escravos 

  
A 

 
O tratado de Zamora foi assinado: 
  
a) em 1143, no século XI 
b) em 1143, no século XII 
c) em 1179, no século XII 
  
 

B 

 
Fazem parte do arquipélago dos Açores 
as seguintes ilhas: 
 
a) Pico, Graciosa e Terceira 
b) Pico, Porto Santo e Terceira 
c) Pico, Graciosa e Porto Santo 
 

  
A 

 
Da arte rupestre fazem parte: 
 
a) gravuras e pinturas feitas apenas ao ar 
livre 
b) gravuras e pinturas feitas em cavernas e 
ao ar livre 
c) gravuras e pinturas feitas apenas em ca-
vernas 

B 

 
A Letónia é um país europeu, cuja capital 
é uma cidade chamada: 
 
a) Riga 
b) Varsóvia 
c) Zagreb 
 
 

A 

 
O último rei da Dinastia de Avis (a segun-
da dinastia) foi: 
 
a) D. João I 
b) Cardeal D. Henrique 
c) D. Sebastião 

  
B 

 
A principal cidade do arquipélago da Ma-
deira chama-se: 
 
a) Angra do Heroísmo 
b) Funchal 
c) Ponta Delgada 
 

B 

  
Quem nasceu no ano 25 A.C. completou 
vinte anos: 
 
a) no ano 5 A.C. 
b) no ano 45 A.C. 
c) no ano 50 A.C. 
  

A 

 
O último rei da Dinastia de Borgonha (a 
primeira dinastia) foi: 
 
a) D. Afonso IV 
b) D. Dinis 
c) D. Fernando I 

  
C 

 
O primeiro rei da Dinastia de Borgonha (a 
primeira dinastia) foi: 
 
a) D. Afonso Henriques 
b) D. Dinis 
c) D. Sancho I 
  

A 

 
A passagem do Oceano Atlântico para o 
Oceano Pacífico situa-se: 
 
a) no extremo sul da África 
b) no extremo sul da América 
c) no extremo sul da Ásia 
  

B 

 
Na Áustria, fala-se: 
 
a) alemão 
b) alemão e francês 
c) austríaco  
 
 

A 

 
Até 1759, houve em Portugal: 
 
a) apenas uma universidade, em Coimbra 
b) apenas uma universidade, em Lisboa 
c) duas universidades, uma em Coimbra e 
outra em Évora 
 

C 

 
O rio Tejo banha as cidades de: 
 
a) Lisboa e Coimbra 
b) Lisboa e Santarém 
c) Lisboa e Silves 
  
 

B 
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A crise de 1383/85 começou com a morte 
do rei: 
 
   a) D. Fernando I 
   b) D. João I 
   c) D. Pedro I 
  

A 

  
O ano de 1500 pertence: 
 
a) ao século XIV 
b) ao século XV 
c) ao século XVI 
  

 
B 

 
D. Nuno Álvares Pereira foi: 
 
a) o comandante do exército português na 
batalha de Aljubarrota 
b) o navegador que descobriu o Brasil 
c) o primeiro rei da segunda dinastia ou di-
nastia de Avis 

A 

 
A primeira universidade portuguesa foi 
fundada: 
   
a) no reinado de D. Dinis, em Coimbra 
b) no reinado de D. Dinis, em Lisboa 
c) no reinado de D. Dinis, no Porto 
  

B 

  
O rio Dão é um afluente do: 
 
a) rio Douro 
b) rio Guadiana 
c) rio Mondego  
  
 

C 

  
O primeiro ano do século XV foi: 
 
a) 1499 
b) 1500 
c) 1501 
  
 

C 

 
Com o fim da crise de 1383/85, começou: 
 
a) o reinado de D. Fernando I 
b) o reinado de D. João I 
c) o reinado de D. Nuno Álvares Pereira 

 
 

B 

 
O Convento de Mafra foi construído: 
 
a) no reinado de D. João V 
b) no reinado de D. José I 
c) no reinado de D. Maria I 
 
 

A 

 
O rio Guadiana desagua em: 
 
a) Faro 
b) Tavira 
c) Vila Real de Santo António  
  

 
C 

 
O clero era um grupo social composto 
por: 
a) padres, bispos, frades, monges 
b) padres, bispos, camponeses, frades, mon-
ges 
c) padres, bispos, comerciantes, frades, 
monges 

A 

      
A maior parte das palavras portuguesas 
de origem árabe: 
 
a) começa pelas letras a e l em sílabas distin-
tas 
b) começa pela sílaba al 
c) termina em al  

B 

     
A Áustria é um país europeu, cuja capital 
é uma cidade chamada: 
 
a) Berlim 
b) Praga 
c) Viena 
  

C 

 
O Aqueduto das Águas Livres foi constru-
ído no reinado de D. João V: 
 
a) graças às especiarias da Índia 
b) graças ao ouro do Brasil 
c) graças aos impostos pagos pelos lisboetas 

 
C 

  
Um foral era um documento com o qual se 
criava: 
 
a) um concelho 
b) uma feira 
c) um mosteiro 
  

A 

  
O rio Mondego desagua junto a uma cida-
de chamada: 
 
a) Aveiro 
b) Coimbra 
c) Figueira da Foz 
  

C 

  
O rio Lima desagua em: 
  
a) Viana do Castelo 
b) Vila do Conde 
c) Viseu 
 
 

A 

  
O último ano do século XIV foi: 
  
a) 1399 
b) 1400 
c) 1401 
  
 

B 

 
A partir do ano de 711, os Muçulmanos 
conquistaram: 
a) toda a Península Ibérica 
b) toda a Península Ibérica, exceto as Astú-
rias 
c) toda a Península Ibérica, exceto os Pire-
néus 

B 

  
A cidade do Porto situa-se: 
 
a) na margem norte do rio Douro 
b) na margem oeste do rio Douro 
c) na margem sul do rio Douro  
 
  

A 

  
Da arte rupestre fazem parte: 
 
a) castros e gravuras 
b) cerâmica e gravuras 
c) gravuras e pinturas  

  
 

C 

  
A religião muçulmana foi fundada por: 
 
a) Alá 
b) Maomé 
c) Moisés 
 
  

B 

  
A Suíça: 
 
a) é banhada pelo Mar Mediterrâneo 
b) é banhada pelo Oceano Atlântico 
c) não é banhada por nenhum mar nem por 
nenhum oceano  
 

C 

 
Na batalha de Aljubarrota, os Portugueses 
derrotaram: 
 
a) os Castelhanos 
b) os Muçulmanos 
c) os Romanos 
  

A 

 
Latim era: 
 
a) o tipo de estradas que os Romanos cons-
truíam 
b) a língua falada pelos Árabes 
c) a língua falada pelos Romanos 
 

C 

 
Duas cidades reconquistadas por D. Afon-
so Henriques foram: 
 
a) Coimbra e Guimarães 
b) Coimbra e Lisboa 
c) Lisboa e Santarém 
  

C 

 
O rio Minho desagua em: 
 
a) Caminha 
b) Valença 
c) Viana do Castelo 
  

 
A 

  
O caminho marítimo para a Índia foi des-
coberto por: 
 
a) Bartolomeu Dias 
b) Pedro Álvares Cabral 
c) Vasco da Gama 
  

C 
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