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Nos dias 26, 27, 28 e 29 do passa-
do mês de dezembro, os pioneiros 
de Monte Redondo do agrupamen-
to 1054 partiram em busca de uma 
aventura. Encontraram em Tourigo, 

Tondela, um lugar que lhes propor-
cionou uma experiência que vai dei-
xar saudade. 

Na manhã do dia 26, deslocaram-
se até à estação de Pombal e foi atra-

vés de comboio que chegaram a Mor-
tágua. Ao chegarem a este destino, 
começaram a caminhada de 16 km, 
essa sim lhes permitiu chegar ao des-
tino final. A chuva e o vento não os 
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pararam. Para culminar esta cami-
nhada permaneceram no Parque de 
Lazer de Tourigo, no distrito de Vi-
seu, durante estes 4 dias. 

“Fomos muito bem recebidos” 
foram as palavras proferidas por to-
dos os escuteiros da 3.ª secção. Esses 
4 dias possibilitaram-lhes alcançar 
todos os seus objetivos em relação a 
esta atividade de final de ano. Foi ao 
subir a serra do Caramulo, na loca-
lidade de Marruje, que estes jovens 
acompanhados do seu chefe e candi-
datos a dirigentes, que o fizeram. As 
condições meteorológicas, mais uma 
vez, não estavam a favor deles, mas, 
mesmo assim, conseguiram desfru-
tar de uma paisagem incrível repleta 
de encanto e natureza tão caracterís-
ticos deste país.

Os últimos dias foram inteiramen-
te dedicados a conhecerem a vila e 
os seus habitantes, através de jogos e 
algumas caminhadas. Foi na última 
noite que, embalados pela melodia das 
vozes daqueles que cantavam as Janei-
ras à porta do centro de lazer, a que es-
tes escuteiros chamaram durante estes 
quatro dias de «lar», perceberam que a 
simplicidade e simpatia eram caracte-
rísticas que assentavam na perfeição a 
estes touriguenses.

CATARINA ALVES 
E RAQUEL FERREIRA



Em outubro de 1999, o jardim de 
infância «Jardim—Criança é Vida» 
abriu com cerca de 80 crianças, uma 
Coordenadora (Aldecy Carmem da 
Hora )auxiliada na coordenação por 
uma técnica pedagoga  enviada pelo 
Governo de São Tomé e Príncipe e seis 
auxiliares técnicos pedagógicos vo-
luntários da Jocum.

   É um Jardim comunitário do in-
teresse público que recebe apoios e 
doações de voluntários, amigos e ins-
tituições, para o seu funcionamento.

A Dra. Catarina Curado esteve re-
centemente em Monte Redondo e 
levou alguns dos materiais doados 
gentilmente pela população, princi-
palmente pelas crianças das escolas 
da freguesia. Aqui vos deixamos com 
algumas fotos que mostram o sorriso 
das crianças que receberam estes pre-
sentes logo a seguir ao Natal, o que as 
fez ainda mais felizes. 

Vimos assim agradecer a colabora-
ção de todos os que contribuíram para 
ajudar estas crianças. Foram muitas as 

pessoas que se mobilizaram na ajuda 
a esta campanha e a todas elas e em 

nome destas crianças deixamos o nos-
so MUITO OBRIGADO!

CAMPANHA - AJUDA AOS MENINOS 
DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
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O Clube de Caça e Pesca de Monte 
Redondo, informa todos os Srs. caça-
dores, batedores, e outras pessoas, in-
teressadas em participar, nas últimas 
batidas às raposas, da época 2013/2014, 
que este clube vai organizar, que as 
mesmas se efetuam nos seguintes dias.

2º Batida; 25 de Janeiro 2014 sába-
do, 3º e última batida; 23 de Fevereiro 

2014 domingo.
A concentração dos caçadores será 

na sede clube, na Rua da junqueira nº1 
nos dias agendados, pelas 7 horas e 30 
minutos.

Informamos também que no final 
de cada batida haverá, um almoço gra-
tuito para todos os participantes e con-
vidados.

As pessoas interessadas em par-
ticipar, devem fazer a inscrição com 
antecedência «dois dias» através dos 
telefones nºs 922205243 / 918182532 / 
966309819 / 925349482.

Monte Redondo, 07 de Janeiro de 
2014 

A Direção

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MONTE REDONDO  - INFORMAÇÃO

Ainda existem muitos ma-
teriais para enviar, mas, por 
questões de logística e preço, 
não puderam seguir todos ao 
mesmo tempo. A seu tempo, 
continuaremos a dar notícias 
sobre esta Campanha. 

Ana Carla Gomes 
e Catarina Curado
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Concerto de Natal da Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade e da Escola de Música

No passado dia 28 de dezembro de 
2013, a Filarmónica Nossa Senhora da 
Piedade e a Escola de Música de Monte 
Redondo proporcionaram a todos os 
monterredondenses um concerto de 
Ano Novo no Salão Paroquial de Monte 
Redondo.

O senhor Manuel Silva, presidente 
desta instituição, agradeceu a todos a 
sua presença e lançou um apelo a toda 
a população para que haja uma maior 
colaboração com a Filarmónica, cuja 
Banda necessita de instrumentos novos 

para continuar a realizar um trabalho 
de qualidade, mas, sendo estes instru-
mentos muito caros, é necessário arran-
jar fundos que ajudem à sua aquisição. 
As pessoas podem ajudar tornando-se 
sócios e pagando as quotas ou efetuan-
do donativos.

O espetáculo consistiu na atuação 
da Banda Filarmónica, acompanhada 
pela voz de Sara Silva, intercalado com 
as atuações das suas alunas de Canto, Jo-
ana Marques, Maria Inês Fonseca e Ma-
riana Pedrosa, tendo mostrado o desem-

penho destes músicos, ensaiados pelo 
Maestro André Venâncio, bem como 
o excelente trabalho desenvolvido nas 
aulas de canto na Escola de Música. 

O concerto contou com a partici-
pação dos músicos convidados: Nuno 
Mendes no saxofone e André Rama-
lhais no trombone. 

No final, procedeu-se ao sorteio de 
um cabaz de Natal, cuja receita da ven-
da das rifas reverterá a favor da Filarmó-
nica.

ANA CARLA GOMES

CRÓNICAS – AO ACASO

O tempo está a contar
O futuro de Portugal 
não se pode decidir 
apenas pelo que se está 
a fazer (ou a desfazer), 
hoje, no país. Mas mui-
to mais pelo que foi fei-
to ontem tal como pelo 
que se espera possa ser 
feito amanhã. 

Olho o passado sem nos-
talgia nem complexos. 
Olho o passado com o 
rigor e a paixão de quem 
passa pelo presente com 
a firmeza de estar sem-
pre a meio caminho en-
tre o que foi e o que será.

Ouço dizer que a tra-
dição já não é o que 
era, mas sou tradição 
– uma tradição combi-

nada com a juventude 
que desperta em força 
e potencialidades. Uma 
juventude que aguarda 
que lhes entreguem os 
manuais para o novo 
tempo. E o tempo está 
a contar… porque a cada 
dia já é tarde demais.

Portugal deixou para 
trás, no seu trajecto mi-
lenar obras de que nos 
orgulhamos.

Na perspectiva de que 
a Cultura é o voo mais 
sereno e infinito dos 
homens, podemos dizer 
que Portugal se despiu 
de fantasmas, furou pa-
redes de mármore e que 
cada um de nós saltou 

fronteiras e foi embaixa-
dor do seu berço amado.

Vamo-nos abstrair dos 
governos, das crises, dos 
erros e das falências, 
dos impostos e de tudo 
o que nos provoca uma 
imensa desconfiança no 
futuro.

Vamos apostar num 
futuro cheio de espe-
rança, com gente nova 
capaz de reinventar o 
novo mundo e que nos 
faça voltar a encher de 
orgulho e entusiasmo, 
porque quem pode fazer 
mais por nós, somos nós 
mesmos.

Dra. Emília Pinto
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LEITURA

Carlos Ruiz Zafon nasceu em 25 
de setembro de 1964, em Barcelona 
(Espanha). No início dos anos 90 
começou sua carreira como escri-
tor com textos literários dedicados 
ao público jovem. Estreou-se como 
romancista com O Príncipe da Né-
voa (1993), título do premiado mis-
tério Edebé.

Com A Sombra do Vento (2001) , 
Carlos Ruiz Zafón foi finalista para 
o prémio Fernando Lara e tornou-
se conhecido a nível internacional, 
conseguindo transformar a sua 
obra num best-seller em Espanha e 
Alemanha, sendo também recebido 
com entusiasmo nos EUA.

Este livro está recomendado 
pelo Plano Nacional de Leitura 
para o Ensino Secundário como su-
gestão de leitura.

Numa manhã de 1945 um rapaz 
é conduzido pelo pai a um lugar 
misterioso, oculto no coração da ci-
dade velha: o Cemitério dos Livros 
Esquecidos. Aí, Daniel Sempere en-
contra um livro maldito que muda 
o rumo da sua vida e o arrasta para 
um labirinto de intrigas e segredos 
enterrados na alma obscura de Bar-
celona.

Juntando as técnicas do relato de 
intriga e suspense, o romance his-
tórico e a comédia de costumes, A 
Sombra do Vento é sobretudo uma 
trágica história de amor cujo eco 
se projeta através do tempo. Com 
uma grande força narrativa, o au-
tor entrelaça tramas e enigmas ao 
modo de bonecas russas num ines-
quecível relato sobre os segredos 
do coração e o feitiço dos livros, 
numa intriga que se mantém até à 
última página.

“Ainda me lembro daquele 
amanhecer em que o meu pai me 
levou pela primeira vez a visitar 
o cemitério dos Livros Esqueci-
dos. Desfiavam-se os primeiros 
dias do Verão de 1945 e caminhá-
vamos pelas ruas de uma Barce-
lona apanhada sob céus de cinza 
e um sol de vapor que se derra-

mava sobre a Ram-
bla de Santa Mónica 
numa grinalda de co-
bre líquido.

- Não podes contar 
a ninguém aquilo que 
vais ver hoje, Daniel - 
advertiu o meu pai. 
- Nem ao teu amigo 
Tomás. A ninguém.”

     Ana Carla Gomes

A Sombra do Vento  (Carlos Ruiz Zafón)

SUGESTÕES DE LEITURA
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NARCÓTICOS ANÓNIMOS COMUNICADO
A Associação Portuguesa de 

Narcóticos Anónimos, foi cons-
tituída no dia 31 de Janeiro de 
1991 sendo reconhecido o seu 
estatuto de pessoa colectiva de 
utilidade pública em 1997. 

Narcóticos Anónimos é 
uma irmandade ou associação, 
sem fins lucrativos, de homens 
e mulheres para quem as dro-
gas se tornaram num proble-
ma muito grave. Reunimo-nos 
regularmente com o intuito de 
nos ajudarmos mutuamente e 
de nos mantermos limpos. Este 
é um programa de abstinência 
completa de todo o tipo de dro-
gas. O nosso programa é com-
posto por princípios escritos 
de uma forma clara para pode-
rem ser seguidos diariamente. 
Qualquer pessoa pode juntar-se 
a nós, independentemente da 
idade, raça, sexo, crença, reli-
gião ou falta desta. 

Fundada em 1953, nos Es-
tados Unidos da América, Nar-
cóticos Anónimos (N.A.) é uma 

organização mundial, de carác-
ter comunitário. Os seus mem-
bros reúnem-se regularmente 
em grupos de auto-ajuda, que 
oferecem uma rede de apoio 
contínua para adictos que de-
sejam manter um estilo de vida 
livre de drogas. 

Em Portugal, a primeira 
reunião de N.A. realizou-se na 
cidade de Lisboa em 1985. Hoje, 
existem cerca de 140 reuniões 
semanais regulares em todo o 
país e outros canais de ajuda ao 
dispor da sociedade, tais como 
o nosso nº verde de chamadas 
gratuitas 800 20 20 13 e o nosso 
sítio da Internet em www.na-
pt.org, com toda a informação 
sobre Narcóticos Anónimos, 
nomeadamente locais e horá-
rios onde se realizam as nossas 
reuniões. 

A mensagem que preten-
demos passar é a de que somos 
mais um recurso na comuni-
dade para quem quer viver a 
vida sem drogas e que qual-

quer interessado pode juntar-
se a nós facilmente e de forma 
gratuita. A nossa experiência 
tem-nos mostrado que aque-
les que assistem regularmente 
às nossas reuniões mantêm-se 
limpos. 

Existem na Área do Oeste 
12 reuniões de NA distribuí-
das pelas localidades de Coim-
bra, Figueira da Foz, Marinha 
Grande, Caldas da Rainha, Pa-
taias, Alcobaça, Leiria e Torres 
Novas.

Realização do dia de BP (Baden- PoweIl) em Monte Redondo
O agrupamento de escuteiros 

1054 de Monte Redondo comemora 
no ano de 2014 o 25º aniversário. 
Para assinalar esta data, iremos re-
alizar várias actividades, uma delas 
a nível regional. No dia 23 de Feve-
reiro de 2014, será festejado o dia 
de BP (Baden Powell) em Monte Re-
dondo. Esta actividade irá envolver 
cerca de 2000 escuteiros e respecti-
vos familiares. 

As actividades iniciam-se com a 
eucaristia, presidida pelo Bispo de 
Leiria/Fátima Exmo.    Sr. D. Antó-
nio Marto, que será realizada no 
pavilhão do colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa. De seguida, efectuam-se 
vários jogos para escuteiros e fami-
liares. 

Este ano os jogos irão ter como 
tema a “A grande família de BP” e 

serão realizados em vários recantos 
da nossa freguesia. Assim, procura-
mos promover o escutismo na pa-
róquia, bem como, dar a conhecer 
o património, usos e costumes de 
Monte Redondo a todos os escutei-
ros da Região de Leiria. 
Esta grande actividade está defini-
da da seguinte forma: 

8h45-   Concentração
9h30-   Eucaristia
11h00- Apresentação do imaginário                                                                            
11h30- Início dos jogos
12h30- Almoço
16h00- Fecho dos jogos   
16h30- Encerramento

A chefe de Agrupamento 
Célia Dias



A Naturopatia, mais conhecida como 
Medicina Natural, é um sistema de cura e de 
profilaxia baseado no princípio de Hipócra-
tes «Primum Non Nocere» Portanto, todas 
as terapêuticas não ortodoxas são designa-
das por medicinas complementares ou não 
convencionais, e estão a ser encaradas cada 
vez mais, como abordagem complementar 
à cura, funcionando paralelamente aos ser-
viços de saúde oficiais.

«A saúde é o mais precioso bem», dizem 
as Sagradas Escrituras. Se imaginarmos que 
esta afirmação remonta a um tempo onde 
os remédios e os medicamentos tais como 
os concebemos hoje não existiam, e a única 
possibilidade de cura assentava essencial-
mente sobre substâncias de origem vegetal 
e em algumas terapêuticas tidas como ex-
cêntricas, daí a importância que os nossos 
antepassados davam a esses métodos natu-
rais de tratamento. Depois de se ter afastado 
da natureza buscando na artificialidade da 
alopatia o remédio eficaz, o homem come-
ça, então a revalorizar, redescobrindo as an-
tigas terapêuticas medicinais, conservadas 
pela tradição nos meios rurais. Mas parece 
absurdo nos nossos dias abrir-se espaços aos 
nossos remédios naturais, onde as discipli-
nas científicas se afirmam de forma impe-
rativa, como se não fosse possível encontrar 
na pluralidade dos Medicamentos Químico 
Farmacêuticos tudo o que necessitamos 

para proteger a nossa saúde.
Porém, a convicção na sociedade atual 

de que as Terapêuticas Alternativas, não 
químicas, agem no organismo de modo 
mais doce e natural que as substâncias sin-
téticas, é sem dúvida justificada, levando 
hoje a uma grande procura pelos seus efei-
tos positivos. A naturopatia está a fazer um 
esforço no sentido de redimensionar essa 
tendência mundial de retorno à natureza, 
popularizando métodos que apesar de se-
rem de fácil aplicação e muito acessíveis 
são hoje pouco conhecidos, especialmente 
nas sociedades urbanas. A pesquisa de no-
vos processos de tratar as doenças, que não 
dependem de drogas fortes, nem de outras 
intervenções drásticas como cirurgia, tem 
levado ao surgimento de novas terapêuti-
cas complementares.

Todos concordam que a Medicina dita, 
científica, que domina no Mundo Ociden-
tal está em crise. Em grande parte é uma 
crise multidimensional, que é ampla e 
abrange todos os sectores da nossa vida: da 
inflação à onda sem precedentes de vio-
lência e crimes, do desemprego à miséria 
crescente. Mas as dificuldades da medicina 
convencional e da assistência médica têm 
também outras raízes. A prática médica ain-
da se baseia no pensamento mecanicista de 
Descartes que definiu Corpo e Mente como 
duas identidades separadas uma da outra 
pois ele afirmava «matéria e mente são 

duas substâncias distintas, que não podem 
influenciar-se uma à outra, porque existem 
em realidades diferentes». Estabeleceu o 
dualismo mente-matéria.

A esta Teoria dualista de Descartes, que 
fundamentou o Método Científico, só in-
teressava o corpo, tido como único objeto 
de estudo científico. Esta nova visão do ser 
humano rompeu com 1500 anos em que 
o pensamento Hipocrático dominava no 
Mundo Ocidental, que considerava o or-
ganismo humano como um sistema vivo 
com componentes interligados e parte de 
sistemas ainda maiores, em interação con-
tínua no seu meio ambiente, Físico, Social 
e Espiritual. Para Hipócrates, a Medicina era 
concebida como um todo, ele fazia o que 
chamamos hoje uma abordagem integral 
ou Holística, isto é, estudava o corpo na to-
talidade, e não apenas a parte lesionada.

Com esta mudança dita «científica» 
rompeu-se com a tradição Hipocrática, se-
gundo a qual a doença era uma violação 
total de pessoa humana, e a Saúde era a res-
tituição dessa integridade.

A Naturopatia assenta em bases sólidas 
e mais que comprovadas pela prática de já 
milhares de anos ao serviço da saúde de mi-
lhões de pessoas.

             DAVID ALVES
               OSTEOPATA

           LUSOTERAPIAS

A apendicite é a inflamação do apêndice 
intestinal, uma pequena bolsa vermifor-
me (em forma de verme) ligada a primeira 
porção do intestino grosso, e localiza-se na 
parte inferior, do lado direito do abdomem. 
A apendicite mais comum é a aguda, que, 
apesar de poder ocorrer em qualquer idade, 
é muito mais comum na adolescência. A 
apendicite é uma das causas mais comuns 
de cirurgia abdominal, geralmente ocorre 
quando o apêndice fica bloqueado por fe-
zes, um corpo estranho ou, raramente, um 
tumor, o que faz com que as suas paredes 
inflamem e os seus tecidos sejam invadidos 
pelas bactérias intestinais. 

A complicação mais comum é a perfura-
ção livre do órgão para a cavidade peritone-
al, com extravasamento de fezes e pus para 
fora da alça intestinal (peritonite). Se o qua-
dro evoluir para peritonite, nas formas mais 

graves, pode ocorrer desidratação, choque e 
mesmo morte, caso não haja intervenção 
em tempo oportuno.

Os sintomas clássicos tendem geral-
mente a agravar-se com a progressão da 
doença:

1. Dor difusa contínua no abdómen, 
junto ao umbigo, movendo-se por vezes 
para o quadrante inferior direito, com o au-
mento da inflamação.

2. Sensibilidade ao toque no ventre, 
por vezes com alguma defesa dos músculos. 

3. Náusea e vómito.
4. Febre baixa
5. Falta de apetite
A cirurgia de remoção do apêndice é 

a solução para este problema, evitando o 
agravamento da inflamação, com eventual 
perfuração do apêndice, formação de abces-
sos ou peritonite. Actualmente, a técnica 

mais indicada é a cirurgia laparoscópica, 
realizada através de três pequenas incisões, 
que permite uma recuperação mais rápida, 
bem como a inspecção de toda a cavidade 
abdominal, de forma a excluir outras cau-
sas de dor abdominal. 

Um apêndice infectado pode perfurar-
se em menos de 24 horas após o início dos 
sintomas, espalhando o conteúdo intesti-
nal carregado de bactérias pelo abdómen 
e, consequentemente, pelo sangue, o que 
pode conduzir a uma infecção ainda mais 
grave (septicémia) e, por vezes, mortal.

O tempo de internamento varia de 24 a 
72 horas em média, dependendo da recupe-
ração do paciente e do grau de contamina-
ção da cavidade abdominal. Na eventuali-
dade de peritonite, o tratamento será bem 
mais complexo e demorado.

ENF.ª ELIANA

A “R” EVOLUÇÃO DA NATUROPATIA

APENDICITE

SAÚDE
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DESENVOLVER E AUMENTAR 
A AUTO-ESTIMA

“O importante não é o que fa-
zemos de nós, mas o que fazemos 
com o que fizeram de nós” 

Jean-Paul Sartre

O Ser Humano é um ser social 
porque este desenvolve-se na relação 
que estabelece com o ouro, pelo que 
primeiro é preciso sentir-se amado, 
para posteriormente amar a si mes-
mo e, por fim amar o outro. A auto-
estima, como o próprio nome indica, 
depende do amor que recebemos e 
do que gostaríamos de ter recebido. 
A autoestima resulta do sentimento 
do que a pessoa é e do que gostaria de 
ser, de uma forma simplista, quanto 
maior for a diferença entre o que so-
mos e o que gostaríamos de ser, me-
nor será a nossa autoestima.

Os efeitos de uma baixa autoesti-
ma foram e continuam a ser estuda-
dos e comprovados, como resultados 
temos problemas relacionais, pertur-
bações do comportamento alimentar 
como a bulimia e a anorexia, pertur-
bações do humor como a depressão, 
perturbações da ansiedade como as 
fobias, etc. A baixa autoestima está 
no cerne de grande parte das nossas 
questões. Em suma, para nos esti-
marmos mais temos de nos conhe-
cer melhor. Conhecemo-nos quando 
aprendemos a valorizar as nossas di-
ferenças e semelhanças com o outro; 
crescemos quando nos apercebemos 
que não somos nem seremos perfei-
tos, e quando passamos a acreditar 
nas nossas capacidades e lutando por 
atingir os nossos objectivos.

A autoestima modifica-se e enri-
quece-se à medida que as experiên-
cias, a autoestima pode modificar-se, 
aumentar ou diminuir temporaria-
mente. As mudanças que ocorrem 
nas diversas fases da vida integram-
se numa continuidade. Surge então, 
um sentimento de unidade e de coe-
rência interior.

Para ter ou manter uma boa auto-
estima é geralmente necessário:

• Ser mais tolerante com os erros ou 
defeitos dos outros e com os seus, 
aceitar melhor as diferenças.

• Valorizar as suas virtudes e as-
pectos positivos.

• Praticar tanto quanto possível 
uma alimentação saudável, me-
lhorando a sua saúde e disposi-
ção para enfrentar os problemas 
que surgem no dia a dia.

• Praticar exercício físico e men-
tal, estimulando as suas capaci-
dades físicas e cognitivas através 
de actividades que lhe propor-

cionem prazer.
• Sentir-se útil e vinculado no tra-

balho e em casa (com família e 
amigos). Aumentando assim o seu 
sentimento de pertença, afinal é 
na relação com o outro que apren-
demos e nos desenvolvemos.

Fico a aguardar as vossas dúvidas 
ou sugestões de temas que queiram 
ver tratados nesta página, poderão 
fazê-lo através do email – carla.pi-
nhal@gmail.com

Dra. Carla Pinhal 
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No dia 6 de Janeiro o Jardim de In-
fância de Monte Redondo comemo-
rou o “DIA DE REIS”.

Atividades desenvolvidas: Elabo-
ração de coroas de rei; Confeção do 
bolo-rei; História “ A Caminhada”; A 

lenda do bolo-rei; trabalhos alusivos 
ao tema e lanche/convívio entre todas 
as crianças e alguns Familiares.

Durante a semana em articulação 
com o 1º ciclo ensaiámos uma canção 
dos ”Reis” com o objetivo de ir cantar 

à Junta de freguesia; Lar de idosos; Co-
mércio local; ao Colégio Dr. Luís Pe-
reira da Costa e à Casa da criança.

Jardim de Infância 
de Monte Redondo 

Sala/1; Sala/2; Sala/3

Quando os Reis Magos foram vi-
sitar o Menino Jesus, perto da gruta 
onde estava o menino, os reis Magos 
tiveram uma discussão para saber 
qual destes seria o primeiro a oferecer 
os presentes.

Um artesão que por ali passava 
assistiu à conversa e propôs uma so-
lução para o problema, de maneira a 

ficarem todos satisfeitos. O artesão re-
solveu fazer um bolo e meter uma fava 
na massa, Depois de cozido repartiu o 
bolo em três partes e aquele a quem sa-
ísse a fava seria o primeiro a oferecer os 
presentes ao Menino Jesus.

Assim ficou conhecido pelo nome 
de BOLO REI e como tinha sido feito 
para escolher um Rei passou a usar-se 

como doce de Natal.
Dizem que a côdea do bolo sim-

boliza o OURO as frutas simbolizam 
a MIRRA e o aroma simboliza o IN-
CENSO. 

  (Curiosidade) 
Jardim de Infância 
de Monte Redondo 

Sala/1; Sala/2; Sala/3

DIA DE REIS

Lenda do  BOLO REI
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    No dia 13 de dezembro pelas 17h:30min 
realizou-se a Festa de Natal na Casa da 
Criança Maria Rita Patrocínio Costa. A 
festa foi animada pelas crianças das sa-
las de creche e J. Infância. Os Pais das 
nossas crianças também não ficaram 
atrás e abrilhantaram a festa com a dra-
matização da história “O Presépio Vivo”.

     Foram também sorteados quatro caba-
zes de Natal. Seguiu-se um lanche con-
vívio entre todos presentes. 

Casa da Criança Maria Rita 
Patrocínio Costa

Escolinha CASA DA CRIANÇA




