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A Associação Ecológica “Os Defensores”, sediada nas instalações da
Estação de Caminho de Ferro de Monte Redondo, convida toda
a comunidade a participar no seu próximo evento desportivo e…
assustador! Dia 13 abril, pelas 21H00, realiza-se um percurso de
BTT que contará com 10 km de diversão e muito terror, aliados
à data em que decorrerá: a primeira “sexta feira 13” de 2018. O
percurso poderá ser realizado de bicicleta ou a pé. Haverá ainda
prémio para o melhor e maior grupo que se vista a rigor para este
assustador evento.
O ponto de encontro realiza-se no Largo da Estação. Cada inscrição tem o custo de 10 “sustos”. No final do percurso poderá ainda
contar com animação musical e lanche.
Para mais informações contacte a Associação através dos números
969 259 723 ou 916 651 017.
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Logo após a interrupção do
carnaval, foi a vez do 8.º ano
conhecer, fora da sala de aula,
aspetos relacionados com a Astronomia. Para isso, visitaram
o Centro de Ciência Viva de
Constância onde, sob a orientação de diversos monitores,
os alunos puderam conhecer
a constituição do Universo.
A visita ao Planetário proporcionou, assim, uma forma diferente de apreciar o céu noturno. Além da simulação do
céu real, pôde-se também ver
o que, em tempos, se via desenhado no céu - os desenhos
das constelações, bem como
observar e localizar objetos do
céu profundo. Na exposição
«Física do Voo», os estudantes
puderam entrar e experimentar um Avião a Jato T33, cedido
pela Força Aérea Portuguesa.
Nesta exposição os alunos tiveram ainda a possibilidade de
experimentar a sensação de
rodar num giroscópio humano,
equipamento concebido pela
NASA para treinar pilotos e
astronautas numa situação de
descontrolo da nave. Da parte
da tarde, o rumo foi o Parque

Ambiental de Santa Margarida.
Aqui, os alunos conheceram
diversas espécies de borboletas.
No interior do Borboletário,
o tempo está sempre quente e
húmido, pois só, desta forma, é
possível manter vivas, durante
todo o ano, borboletas tropicais
que esvoaçam por entre a vegetação.
O 9.º ano de escolaridade
viajou até Aveiro, não atrás
dos ovos moles, mas para participar nas diversas atividades
promovidas pela Universidade
de Aveiro. Aqui, visitámos laboratórios dos Departamento de
Engenharia Civil e Biologia,
onde os nossos alunos tiveram
a oportunidade de conhecer
diversos projetos de investigação, equipamentos e técnicas
utilizadas. Da parte da tarde,
na Fábrica da Ciência, também
em Aveiro, visitámos uma exposição que integra módulos
interativos, envolvendo várias
áreas da ciência; fizemos, também, gravação de hologramas
3D, através da manipulação de
luz LASER e espelhos, entre
outras atividades criativas e interessantes.

O 10.º ano participou no Projeto Europeu “Coastwatch”.
Neste projeto ocorre a Monitorização Ambiental do Litoral,
onde são reunidas informações
sobre a BIODIVERSIDADE,
a ZONAÇÃO COSTEIRA,
a POLUIÇÃO e as principais
AMEAÇAS de faixas costeiras.
É impressionante a quantidade de lixo marinho (madeiras,
plásticos, vidros, borracha, metal, têxteis e papel) que está à
deriva nas nossas praias. Este
lixo é uma ameaça global, com
efeitos nefastos sobre os seres

EDUCAÇÃO

À procura de respostas científicas

vivos: peixes, mamíferos marinhos, aves e tartarugas e que
terá, inevitavelmente, impactamos na saúde humana, uma
vez que entra na cadeia alimentarmos pelo consumo de peixe
contaminado por microplásticos. Este projeto visa alertar a
população, em geral, para este
flagelo, e a nossa escola não fica
indiferente! Os dados recolhidos serão, posteriormente, inseridos numa base de dados nacional, analisados e divulgados
no site do “Coastwatch”.
Mónica Gama

EDUCAÇÃO

Mais um Sarau de Ginástica,
mais um êxito absoluto

O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa teve a honra de poder
abrir as suas portas, com mais um Sarau de Ginástica,
que teve lugar no dia 22 de março, pelas 21h, no pavilhão gimnodesportivo desta instituição de ensino, e
que culminou com o encerramento do 2.º período letivo.

Mais de 250 participantes, entre alunos, ex-alunos, pais e
professores, abrilhantaram este evento, este ano subordinado à temática dos Descobrimentos.
Este acontecimento, que contou com “casa absolutamente
cheia”, foi, segundo Rui Miranda, diretor da escola, “de
uma qualidade extraordinária”.
Mónica Gama

Escola de Pais: o real do virtual

O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, em parceria com a
Associação de Pais, dinamizou mais uma Escola de Pais,
que teve lugar no dia 16 de março, pelas 21h, subordinada ao tema O Real do Virtual, sob a responsabilidade
de Ana Soledade, licenciada em Comunicação, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Católica Portuguesa, e docente no Instituto Politécnico
de Leiria.
Esta sessão contou com mais de uma centena de encarregados de educação e terminou com um convívio.
Faz-se notar que a preleção da responsável foi verdadeiramente extraordinária.
Mónica Gama
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Alunos do Centro Escolar de Monte Redondo e da Casa da Criança fantasiaram-se de dinossauros
e percorreram as ruas de Monte
Redondo.
No passado dia 9 de fevereiro, os alunos,
professores, educadoras e as funcionárias
do Centro Escolar de Monte Redondo
e da Casa da Criança Casa da Criança
Maria Rita do Patrocínio Costa realizaram o tradicional desfile de Carnaval.

Este ano, o tema foi “Dinossauros”.
Com muita criatividade, cada turma
elaborou diferentes fatos de dinossauros.
Havia dinossauros de diversas espécies e
tamanhos. Uns tinham dentes e olhos
grandes, outros tinham manchas ou riscas coloridas e outros, ainda, tinham escamas bicudas nos braços e patas enormes, com unhas aguçadas e brilhantes.
O desfile de Carnaval teve início no
Centro Escolar e teve a participação de
muitos pais e outros familiares dos alu-

EDUCAÇÃO

CENTRO ESCOLAR FESTEJA CARNAVAL

nos. Começaram por ir visitar os idosos
do Lar de Nossa Senhora da Piedade
que ficaram muito felizes ao ver tantas crianças divertidas. Depois passaram
pelo parque infantil e pela Junta de Freguesia e, por fim, foram até à Casa da
Criança.
Foi um desfile muito animado com
música, apitos e muitas serpentinas coloridas pelas ruas de Monte Redondo.
Trabalho realizado
pelos alunos do 4º ano

Crianças ao Palco

Alunos do Centro Escolar de Monte Redondo
participam no projeto “Crianças ao Palco”

A Câmara Municipal de Leiria promove o projeto
“Crianças ao Palco”. Nele podem participar todos os
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que frequentem os
3.º e 4.º anos e que gostem de cantar.
Este projeto tem várias fases de seleção. Na primeira fase
foram selecionados quatro alunos deste Centro Escolar:
Rita Guerra da Turma 4 e os alunos da Turma 5 Matilde
Pereira, Tatiana Francisco e Vasco Silva. Todos os alunos

da Turma 5 passaram para a quarta fase de seleção.
A nossa escola tem muito orgulho nos quatro alunos
selecionados e espera que os alunos, em concurso,
cheguem à final.
Força colegas!

Os alunos da Turma 5 (3.º e 4.º anos)
MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE
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REPORTAGEM

História da Associação Cultural,
Recreativa, Desportiva
e Cooperativa da Sismaria

Na década de 60, tinha sido construído um edifício na Sismaria, pelo
Sr. José Duarte Rolo Júnior, com o
intuito de que funcionasse lá uma
cantina escolar, algo que não fora
aprovado pelos autarcas da época, o
que levou a que o edifício se fosse
deteriorando, sem perspetivas de funcionalidade.
Os habitantes do lugar sonhavam
há muito com um espaço onde a população pudesse conviver entre gerações e praticar atividades de lazer,
principalmente ao domingo, como
forma de substituir as tabernas, onde
se cometiam pequenos excessos, que,
por vezes, davam origem a conflitos
entre familiares e vizinhos. Assim,
aquele edifício constituía o local ideal
para a concretização desse sonho.
Algumas pessoas atentas apresentaram ao senhor José Rolo a ideia de
criar uma Associação e, com o esforço
de um sobrinho da companheira do
proprietário, em 1980, conseguiu-se o tão ansiado espaço. O senhor
José Duarte Rolo Júnior “manifestou
interesse em ceder este edifício e o
terreno circundante a alguma atividade que viesse a contribuir para o
desenvolvimento e beneficiação da
Sismaria”, contrapondo com algumas
exigências, que foram transcritas para
os Estatutos da Associação.
Nascera, assim, a 13 de junho de
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1981, a Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Cooperativa da Sismaria, sendo fundada em 17 de agosto
do mesmo ano.
Ao longo dos anos, foram-se realizando atividades e convívios de modo
a ocupar os tempos livres e a colmatar
a diferença de gerações, com pequenas
peças de teatro formadas pelo grupo
de teatro GATAS (Grupo Amador de
Teatro da Associação da Sismaria), o
Futsal, as marchas populares, a prova
de rally automóvel, as provas de atletismo, cicloturismo, gincanas de mo-
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torizadas e bicicletas, os torneios de
futsal, matraquilhos, snooker e sueca,
os jogos sem barreiras, pedypaper,
noite de fados, ginástica de manutenção, etc.
A próxima atividade prevista será
a Noite de Fados no dia 21 de abril.
Ao longo dos anos, as direções que
passaram pela Associação trabalharam
a fim de dispor de condições e atividades, com o objetivo de promover o
encontro e união entre a população.
As instalações da Associação são
constituídas por uma zona de convívio (café e pavilhão) e uma Biblioteca, com o nome de Palmira Pedrosa
Rolo, bem como um Parque infantil
e um Pavilhão Polidesportivo com o
nome de José Duarte Rolo Júnior,
inaugurado a 30 de novembro de
1997. As bancadas do Polidesportivo
foram inauguradas a 19 de outubro
de 2002.
A associação possui, ainda, um
Moinho Pedagógico, inaugurado a
14 de julho de 1991 e recuperado em
1998, sobre a qual transcrevemos o

REPORTAGEM
texto que acompanhou a restauração do moinho em 1998:
“Nos anos 20, José Duarte Rolo Júnior, um homem empreendedor natural da Sismaria, iniciou
a exploração salineira de uma jazida de sal-gema
existente no vale do Lis, no local designado por
Junqueira- Sismaria.
De nascentes de água salgada existentes no local e, pelo clássico método da evaporação, durante mais
de meio século explorou sal de excelente qualidade, cuja
produção chegou a ser de perto de 500 toneladas/ano.
Num local isolado, sem acesso às fontes de energia, recorreu à sua capacidade de inovar para colmatar tal lacuna – através da força da água que
canalizou de um ribeiro situado nos contrafortes
do vale, movimentava uma roda a partir da qual
elevada a água salgada das nascentes, gerava eletricidade, purificava a água para consumos domésticos e moia cereais em moinho que construiu.
Com o declínio da exploração (na década de 70)
doou, para além de edifício e terrenos situados no
centro da povoação de Sismaria, a roda e o moinho
à então recém-fundada associação.
Com o objetivo de preservar a memória do benfeitor, a associação transferiu a roda para junto da
sua sede, com recurso à energia elétrica, de modo
a tomar um papel pedagógico junto das crianças
da região.”
Recentemente foi eleita uma nova direção:
Assembleia Geral
Presidente: Dina Patrícia Pedrosa Gonçalves
Vice-Presidente: Manuel Pereira Crespo
Secretário: Joaquim Manuel da Silva Pedrosa
Direção:
Presidente: António Frazão Vieira
Vice-Presidente: José Pedrosa Duarte
Secretário: Guido Marques Duarte Rolo
Tesoureiro: José de Oliveira Estrada
Vogal: Hugo Miguel Sousa Henriques
Vogal: André filipe Lopes Pedrosa
Vogal: Tiago Alexandre de Jesus Rei
Conselho Fiscal:
Presidente: Amilcar José Gaspar Azinheiro

Vice-Presidente: Luís António Pereira Gaspar
Vogal: Manuel Gomes Gonçalves
Desejamos muito sucesso à nova direção e gostaríamos de deixar
o nosso agradecimento ao Guido Marques, que nos auxiliou na realização deste artigo.
Ana Carla Gomes

14 abril | 21 horas

Pavilhão do Centro Escolar–Monte Redondo

CORO DA FILARMÓNICA DAS CORTES

ENTRADA LIVRE
ORGANIZAÇÃO:
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A brincar com o bambolê.

O bambolê, sensorial é um
excelente brinquedo para os
bebés.
É muito fácil construir um
bambolê: basta ter um arco e
pendurar fitas de várias cores e texturas, como cetim,
rendas, etc., e alguns objetos sonoros como guizos
por exemplo. É importante
atar bem as fitas e sobretudo
os objetos sonoros que
por serem mais pesados
podem magoar o bebé se se
desprenderem.
As brincadeiras sensoriais
são de grande importância
para o desenvolvimento
das crianças pequenas. Este
e outros brinquedos artesanais estimulam a visão, o
tato e o movimento e ainda
a audição se incluir objetos
sonoros provocando uma
série de novas sensações
aos bebés que estão agora a
descobrir o mundo. O colorido das fitas desperta a

curiosidade das crianças e
gera estímulos visuais e táteis enquanto exploram as
texturas, as diferentes cores
e sons.
Para se brincar com o arco
sensorial não existe nenhuma regra definida, basta deixar a brincadeira ir
acontecendo. O arco pode
ser suspenso para o bebé
explorar as fitas e os sons e
se movimentar debaixo dele
ou pode se manuseado pelo
adulto que o baloiça junto
da criança. Cada um brincará como quiser e imaginar. A criatividade infantil é
muito rica e diversas brincadeiras irão fluir com o
bambolê.
É tão bom ver os bebés
felizes! Divirta-se! Construa
um bambolê para o seu
bebé!

963 261 485

Fax 244 613 315

Leiria
São Romão

Tlm 962 900 546

913 663 119

Loja de Artigos Religiosos

Tel /Fax 244 825 847

funerariadomingues@gmail.com

www.funeraria-domingues.com
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A CURIOSIDADE COMEÇA AQUI!!

Casa da Criança Maria
Patrocínio Costa

Souto da Carpalhosa
Tlm 967 033 542

MENTES
CRIATIVAS
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LOJA DE MATERIAIS P/ARTES MANUAIS
EXPLICAÇÕES
ESTUDO ORIENTADO
ATELIER DAS EMOÇÕES
MUSICOTERAPIA
PSICO-MOTRICIDADE / LUDO-TERAPIA
YOGA PARA BEBÉS E CRIANÇAS
DANÇAS DE SALÃO
WORKSHOPS / CURSOS

CONTACTOS
913 319 269 | 965 285 906
mentescriativas.academia@gmail.com
Estrada Nacional 109 Lt14 LjB Monte Redondo (junto ao
cabeleireiro Imagem)

O Orçamento Participativo (O.P.), aplicando os ideais da
democracia participativa, consiste numa iniciativa a nível
nacional, adotada pelo Município de Leiria desde 2014,
que possibilita aos cidadãos a apresentação de propostas de
investimentos/obras que gostariam de ver realizadas na sua
área de residência.
Esta é uma forma que os cidadãos têm de influenciar ou
determinar sobre os orçamentos públicos, nomeadamente
sobre o orçamento de investimentos municipais, através de
processos da participação da comunidade.
Para 2018/2019 o Município de Leiria disponibilizou
458.525,10€ do seu orçamento para a realização das
propostas mais votadas. Qualquer cidadão poderá
apresentar a sua proposta até 21 de maio de 2018, que será,
posteriormente, submetida a análise, e levada a votação
entre 26 de julho e 14 de setembro de 2018. As propostas
mais votadas serão executadas pela Câmara Municipal de
Leiria.
Para apresentação da sua ideia/proposta deverá ter em
consideração os seguintes pontos:
• As propostas serão apresentadas em formulário
próprio nas Assembleias Participativas e/ou através da Internet ou via e-mail através do endereço: orcparticipativo@cm-leiria.pt;
•

Todas as propostas deverão ser específicas, bem
demarcadas na sua execução, no território que
abrangem e no impacto que têm;

•

Terão de ser compatíveis com outros projetos e
planos municipais;

•

Não devem ultrapassar 18 meses de execução;

•

Devem sempre representar um investimento.

NOTÍCIAS

Orçamento Participativo Municipal 2018/2019

Para mais informações ligue 244 839 500 ou consulte o
site www.op.cm-leiria.pt .
Fonte: Município de Leiria

Apresentamos a cronologia das fases de participação:
Data

Fase

A partir de 1 de
março

Divulgação das normas e documentos de
participação no Orçamento Participativo

15 de março a 21
de maio

Apresentação de Propostas

24 de maio a 29 de Compilação e divulgação das Propostas
maio
apresentadas
30 de maio a 06 de Análise das propostas pelos serviços
julho
municipais e transformação em projetos
10 de julho

Afixação lista provisória de projetos

11 a 17 de Julho

Período de reclamação

24 de julho

Decisão sobre as reclamações

25 de julho

Divulgação dos projetos para votação

26 de julho a 14 de Votação
setembro
24 de setembro

Divulgação dos resultados da votação

2 a 30 de outubro

Contributos para a avaliação do processo

Até 30 de
novembro

Divulgação do relatório de avaliação

MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE
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O meu filho é condicional.
Deve de ir para a escola este ano?”
A transição do pré-escolar para o 1º ciclo
é um período muito importante e que
implica uma grande mudança na vida da
criança. Para certos pais pode ser um momento de dúvida e de alguma ansiedade,
especialmente para pais de crianças condicionais (crianças que nascem entre o dia
16 de Setembro e o dia 31 de Dezembro e
que só fazem os 6 anos já no decorrer do
1º ano), como tal podem permanecer mais
um ano no pré-escolar.
A entrada para o 1º ano implica e existência de uma série de maturações, principalmente ao nível cognitivo, emocional e
comportamental. Por vezes, algumas destas
crianças ainda não possuem maturidade
suficiente para ingressarem no ensino formal, não têm todos os pré-requisitos necessários. Daí ser muito importante analisar
a situação com precaução e atenção, pois
cada criança é única. O desenvolvimento
infantil não ocorre de forma linear, é um
processo ativo, onde em cada momento se
confrontam características inatas, ambientais e um conjunto de experiências.
Existem situações de crianças com imaturidade neurocognitiva, que transitam para
o primeiro ano. Passado algum tempo as
dificuldades começam a surgir, nomeadamente ao nível da aquisição da leitura e
da escrita, e da atenção. Surgem os falsos
diagnósticos de dislexia e de PHDA. Muitas vezes são crianças que estão permanentemente em esforço, e consequentemente
confrontam-se com o insucesso. Este pode
traduzir-se através da falta de interesse pela
escola, desmotivação, comportamentos disruptivos, baixa autoestima bem como perturbações emocionais.
Se pensarmos a diferença temporal que
existe entre uma criança que nasce em Janeiro e outra que nasce em Dezembro, é
bastante elevada. O cérebro da criança que
nasceu em Janeiro tem mais 11 meses de
maturação, do que o a criança que nasceu
em Dezembro.
É de salientar que, nem todas as crianças
condicionais, devem permanecer mais um
ano no pré-escolar. Não podemos generalizar, como foi referido anteriormente,
cada criança tem o seu ritmo e desenvolvimento.
Ficar mais um ano no pré-escolar não é
reprovar, nem perder, mas sim ganhar em
muitos aspectos. Muitos pais pensam que
se o filho ficar mais um ano a “brincar”,
não está a aprender, mas é precisamente
o oposto. Brincar é fundamental para o
desenvolvimento cognitivo, emocional e
social. Desenvolve diversas potencialidades
da criança, estimula e promove a capacidade de atenção e concentração. É também
através do brincar que a criança aprende a
gerir melhor a frustração, a respeitar regras,
esperar pela sua vez e a tornar-se mais confiante e segura.
O que estas crianças precisam é de tempo!
O que atualmente tem sido pouco valorizado. Algo começa aqui, porque muitas
vezes existem situações que parecem perda

de tempo, mas pelo o contrário são uma
mais-valia.
Se esta questão o preocupa, comece por
falar com a educadora, se continuar com
dúvidas é possível a realização de uma avaliação da maturidade da criança, do seu desenvolvimento cognitivo e afectivo
E agora requestionemo-nos: o que queremos para os nossos filhos?
Neste contexto específico há que olhar
para o meu filho. Ele tem maturidade
emocional? A linguagem está desenvolvida? Há necessidade biológica de sesta?
Consegue ficar sentado e atento durante períodos razoáveis de tempo? Só quer
(ainda) brincadeira? Não tem interesse pelas questões de literacia?
Ou pelo contrário, tem uma linguagem
desenvolvida? Não tem necessidade de
sesta? Gosta de actividades que impliquem
estar em silêncio e concentrado durante algum tempo? Já procura, por iniciativa própria, novos desafios como aprender letras,
a escrever o próprio nome? “Pede” que o
ensinem?
Nenhuma das situações privilegia uma
criança face à outra. Aqui não há juízos
de valor! Uma criança que aos 5 anos já
demonstra vontade própria para aprender
a ler não é um Einstein nem melhor/mais
esperta/mais inteligente/mais brilhante
que uma criança que, na mesma idade, tem
é necessidade de correr, saltar e brincar. O
inverso também não se verifica. Tem tudo
que ver com características individuais e
maturacionais de cada criança, como ser
único que é.
Um estudo publicado pelos investigadores Thomas S. Dee e Hans Henrik Sievertsen, da Universidade de Stanford, chegou
à conclusão que as crianças dinamarquesas que entram um ano mais tarde para o
primeiro ciclo revelam menores índices de
desconcentração e hiperactividade e, consequentemente, denunciam um maior auto-controlo. Sabe-se, através de vários estudos, que níveis mais elevados de autocontrolo na infância são preditores de maior
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sucesso nas várias estratégias de resolução
de problemas na idade adulta.
Muito importante:
• Vamos retirar a carga negativa à expressão normalmente utilizada de “atrasar”
a entrada na escola primária como
se os colegas com admissão não condicional avançassem e as crianças com
entrada condicional ficassem para trás.
Não é verdade! Aqui não há retenções.
Trata-se, fundamentalmente, de evitar
que crianças de 5 anos sejam obrigadas a crescer e a acompanhar crianças
de quase sete nos mesmos desafios de
escolarização.Trata-se de respeitar o ritmo e as necessidades de faixa etária e de
lhes responder de forma adequada a essas necessidades.A criança que fica mais
um ano na pré-primária não fica desfavorecida em termos de competição
com os colegas que não fizeram esse
caminho. Na verdade, interessa é que a
criança compita consigo própria, que se
supere, que se torne melhor que no dia
anterior e que tenha como referencial
de sucesso o seu desenvolvimento pessoal e não a competição com os pares.
•

Decida sem culpas nem tendo em
conta pressões sociais. Se decidir que é
melhor que o seu filho fique mais um
ano na pré-primária pense nos pontos
positivos: as crianças têm apenas 5/6
anos para poderem exclusivamente
brincar e todo o resto da vida para
serem alfabetizados, escolarizados e
letrados. A educação não formal (brincar) é tão importante para o desenvolvimento emocional e cognitivo como
a educação formal e absolutamente
fulcral nos primeiros anos de vida.
O mais importante é respeitar não o
tempo do calendário letivo mas sim o
tempo da criança.
Carla Pinhal
Psicóloga

A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Grou
(ARCUDE) irá realizar, no dia
25 de abril, um passeio de bicicleta (cicloturismo), a ter início na sede da Associação pelas
09H15, e que terá um percurso
aproximado de 30 km, em estrada, pelas localidades vizinhas.
Serve-se depois o almoço para
os participantes e também para
todos os que se quiserem juntar
a nós neste grande dia. A tarde prosseguirá com animação
musical. Para inscrições e informações, os interessados podem
dirigir-se à sede ou contactar
a direção através do telemóvel
917536092 (Albano Pinto)
Aproveitamos a ocasião para
informar os leitores dos horários de funcionamento da sede,
nomeadamente do bar, pelo
que a partir de 2 de Abril o
mesmo estará aberto todos os
dias a partir das 13H00. Até lá,
o bar abre apenas sábados e domingos, a partir das 13H00.
Por fim, a direção da ARCUDE aproveita para informar os
sócios e demais interessados
que as quotas anuais passam
a ser pagas no mês de janeiro
de cada ano. Posto isto, neste

ano de 2018, os sócios apenas
pagarão o montante que corresponde aos meses não pagos
(caso se verifique essa situação),
uma vez a quota paga numa
determinada data do ano passado apenas diz respeito a um
período de 12 meses, expirando após esse período.
Do mesmo modo, os novos
sócios que queiram inscrever-se neste ano pagarão de quota
apenas o montante correspondente aos meses que faltam até
ao fim de 2018, para que assim,
a partir de 2019, todos os pagamentos sejam efetuados em
janeiro de cada ano. De referir
ainda, em relação aos novos sócios, que a respetiva inscrição
contempla uma camisola da
ARCUDE e outras regalias,
mesmo que a inscrição seja
realizada este ano, e por isso não
pague a primeira quota por inteiro. Informamos que o valor
da quota anual (por inteiro) é
de 12€, aos quais acrescem 3€
referentes à inscrição.
Todos serão bem vindos na
nossa Associação. Junte-se a
nós!
Tiago Pinto

ASSOCIATIVISMO

ARCUDE - Associação Recreativa,
Cultural e Desportiva do Grou

SUGESTÕES DE LEITURA

A Ilha do Tesouro
de Robert Louis Stevenson
Baseado na obra homónima, esta versão da Ilha do Tesouro
destina-se aos mais jovens, podendo ser o ponto de partida para a
leitura da obra original.
É numa noite de dezembro que uma faroleira descobre um velho livro num baú que dera à costa.As letras douradas do título estão
quase apagadas, as páginas cobertas de bolor são ilegíveis; só o papel
das ilustrações resistiu... De súbito, essas imagens ganham vida e, um
após outro, os heróis do livro contam à jovem a sua fabulosa história!
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Robert Louis Stevenson nasceu em Edimburgo
a 13 de novembro de 1850.
Cursou Direito—sem que
alguma vez tenha chegado a
advogar — e, pouco depois,
apaixona-se por Fanny Osbourne com quem, apesar
das diversas atribulações por
que passaram, se viria casar.
Anos mais tarde contrai tuberculose e muda-se com a
mulher e o enteado para a
Suíça, onde vive durante um
ano. Regressa à Escócia, mas
o clima só prejudica ainda
mais a sua saúde, obrigando-o a mudar-se novamente,
desta vez para o Sul de França. Os anos seguintes foram
passados à procura de um
clima que não agravasse a sua
doença, até que finalmente,
em 1892, se fixou com a família em Samoa. Foi aí que
morreu no dia 3 de dezembro de 1894, vítima de uma
hemorragia cerebral. Foi autor, entre outros, de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do
Sr. Hyde, e de A Ilha do Tesouro, que o imortalizaram.
Ana Carla Gomes
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