
 

(A EQUIPA DO “FRESQUINHAS”) 

 

 

 

O “FRESQUINHAS” 

EM FORMATO DIGITAL! 
 

 

O “Fresquinhas” é o jornal mensal dos clientes da Associação QE, que desde 2012, 

divulga a nível interno todos os acontecimentos da instituição, em formato jornal 

de parede.   

 

Três vezes por semana, a equipa de redacção reúne-se no Atelier ComunicArte, 

onde, sob orientação das educadoras Vera Lopes e Irina Silva, propõem temas, 

investigam, compõem os artigos e tiram fotografias.  

 

Em Outubro de 2015, decidimos que era altura de partilhar o extraordinário 

trabalho desenvolvido por este grupo de clientes da Associação QE.    

  

 

  



 

UM DIA NA ASSOCIAÇÃO 
 

Este mês decidimos dar-te a conhecer alguns momentos do dia-a-dia da 

nossa Associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade de Treino de Competências Sociais 

Actividade de Restauração 

Actividade de Restauração 
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Actividade de Dança e Posturas 

Projecto EducaCão 

Projecto EducaCão 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto Jornal Fresquinhas 

Espaço Escritório 

Espaço Escritório 

Colaboraram neste artigo: Miguel Barreira  



ALUNO DO MÊS 
 

Este mês damos-te a conhecer mais um aluno da Associação, o Miguel B, o 

nosso coração de ouro. 

 

Nome: Miguel B. 

Data de Aniversário: 14 de 

Novembro de 1973 

Idade: 41 anos 

Signo: Escorpião 

Número de Irmãos: 1 

Onde reside: Lisboa 

Tem namorada: Não 

Passatempo: Cinema 

Qualidades: Simpático e Divertido 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaboraram neste artigo: António Caramelo, Tomás Ferreira e João Cunha 



ENTREVISTA DO MÊS 
 

Como se chama? 

 Miguel Mata 

 

Qual a sua idade? 

37 anos 

 

 

Há quanto tempo trabalha na Qe?  

Desde sempre  

 

 

Quais são as suas funções na Associação Qe?  

 Director técnico-pedagógico 

 

  

Qual o prato que mais gosta de cozinhar? 

 Souflé 

 

 

Qual o seu prato favorito?  

 Arroz de polvo 

Qual a sua música preferida? 

 Não tenho nenhuma música preferida 

 

 



 

 

Tem passatempos?  

 Sim: viajar, desporto, cinema 

 

Se lhe saísse o Euro milhões o que faria?  

 Dava a volta ao mundo 

 

 

Quais são os seus planos para o futuro? 

  Continuar a divertir com a minha família e no meu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaboraram neste artigo: João Cunha 



ANIVERSÁRIOS DO MÊS… 
 

 

Sofia Ruah   1 de  Outubro   

Céu Rodrigues  14 de Outubro 

João Cunha   15 de Outubro 

Luís Conceição  17 de Outubro 

Leonor Carmona  18 de Outubro 

Joana H. Costa  21 de Outubro 

Miguel Mata   25 de Outubro 

Isabel Agostinho  27 de Outubro 

 

 

ACONTECIMENTOS SOCIAIS… 
 

Dia 1 Dia Mundial da Musica 

Dia 1 Dia Internacional do Idoso 

Dia 4 Dia Mundial do Animal  

Dia 5 Dia da Implantação da República 

Dia 5 Dia Mundial do Professor  

Dia 7 Dia nacional dos Castelos   

Dia 9 Dia Mundial dos Correios  

Dia 10 Dia Mundial da Saúde Mental 

Dia 16 Dia Mundial da Alimentação  

Dia 16 Dia Mundial da Coluna 

Dia 17 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

Dia 18 Dia Mundial da menopausa  
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Dia 20 Dia Mundial da Estatística 

Dia 20 Dia Mundial da Osteoporose 

Dia 20 Dia da Paralisia Cerebral  

Dia 22 Dia Internacional da Gaguez  

Dia 24 Dia do Exército Português  

Dia 24 Dia das Nações Unidas  

Dia 25 Dia das Compras na Internet  

Dia 25 Horário de inverno  

Dia 26 Dia da Biblioteca Escolar  

Dia 29 Dia Mundial da Psoríase 

Dia 29 Dia Mundial do AVC  

Dia 30 Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama  

Dia 31 Dia das Bruxas - Halloween  

Dia 31 Dia Mundial da Poupança  

 

 

ANEDOTAS… 
 

O guarda da prisão diz a um detido: 

Amanhã o juiz virá à sua cela. 

Ah!!! A polícia prendeu-o, FINALMENTE!!!... 
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Mãe posso tocar piano?!  

Lava primeiro as mãos.  

Não é preciso. Eu só quero tocar nas teclas 

pretas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACONTECIMENTOS DO MÊS… 
 

1 de Outubro - Nova resposta da Associação QE – Gabinete de Inserção 

Profissional Inclusivo; 

5 de Outubro - Reinício actividades conjuntas com o CECD Mira 

Sintra – 5/10; 

7 de Outubro - Apresentação dos novos voluntários 

internacionais: Jonathan (Alemanha), Xenia (Alemanha); 

Fabian (Áustria); Liis (Estónia); 

Semana de 12 a 18/10 - Final do estágio de Chloé 

Schneider; 

14 de Outubro - Vista de estudo do FMH à Associação QE; 

14 de Outubro - Reunião de pais 

 

Colaboraram neste artigo: António Caramelo, Luis Fernandes, Diogo Correia, André Dias, Leonor Carmona e Miguel Barreira  
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TEMA DO MÊS: 

O QUE É A CAMADA DO 

OZONO? 
 

JÁ ALGUMA VEZ OUVISTE FALAR DO "EFEITO DE ESTUFA"? 

Quando tudo corre normalmente, o efeito de estufa é um fenómeno natural, 

provocado por alguns gases da atmosfera, que mantêm o nosso planeta com as 

temperaturas certas, pois conservam apenas uma pequena parte da luz do Sol que 

chega à Terra. 

A designação "efeito de estufa" foi originalmente utilizada pelo cientista sueco 

Svante Arrhenius, mas o fenómeno foi previsto pela primeira vez em 1827, pelo 

matemático francês Joseph Fourier. 

 

E COMO É QUE FUNCIONA?  

Muito simples! Os gases que existem na nossa atmosfera 

protegem a Terra para que a luz do Sol (e o seu calor) se 

mantenha no planeta. 

É tal e qual como uma verdadeira estufa, mas a diferença é que 

na Terra o vidro são alguns gases que existem na atmosfera! 

Assim, o calor que nos chega através do Sol mantém-se junto à 

superfície e aquece o planeta. 

No entanto, a mão do Homem, nomeadamente através da poluição, está a alterar o 

clima em todo o planeta. 

Sabias que, desde que se deu a Revolução Industrial (século XIX), a quantidade de 

dióxido de carbono libertada na atmosfera aumentou 25%? 

E O QUE É QUE ISTO TEM A VER?  

Pois é, o problema de tudo isto é que, entre outros gases, o dióxido de carbono é 

um grande contribuinte para o aumento do efeito de estufa e, consequentemente 

para o aquecimento global. 



SABES O QUE ISTO SIGNIFICA? 

Este aumento de temperatura provocará, 

consequentemente, uma subida do nível médio da 

água do mar em cerca de 20 cm pelo derretimento 

das calotes polares. 

E essa subida já se começa a notar. Como sabes, a maior 

parte da água existente no planeta encontra-se nos glaciares árticos 

que, em 1976, tinham uma espessura média de 6 a 7 metros e em 1987 já tinham 

apenas 4 a 5 metros. 

Se os glaciares continuarem a derreter, algumas zonas perto da água e de baixa 

altitude poderão ficar alagadas. Por outro lado, as alterações climáticas vão 

provocar problemas nas colheitas. 

Gases responsáveis pelo efeito de estufa: 

- Dióxido de carbono (CO2): responsável por cerca de 55% do efeito de estufa. 

- Clorofluorcarbonetos (CFC): responsáveis não só por 24% do aquecimento global 

resultante do efeito de estufa, mas também pela destruição da camada de ozono 

(que protege da radiação perigosa dos raios solares). 

- Metano: produzido pela decomposição de matéria orgânica, em algumas culturas, 

nas lixeiras e pelos excrementos do gado.  

- Ácido nítrico: formado por micróbios, pela decomposição de 

fertilizantes químicos e pela combustão da madeira e de 

combustíveis fósseis. 

- Ozono: originado pela poluição produzida no solo pelos veículos 

automóveis, fábricas e refinarias de petróleo. 

 

VAMOS TODOS JUNTOS TENTAR AJUDAR  

O NOSSO PLANETA! 

 

  

Colaboraram neste artigo: Sofia Carneiro, Margarida Sousa e Ana Braz 



 DIA DA MÚSICA 
 

Neste dia da Música decidimos falar sobre a CASA DA MÚSICA, a principal 

sala de concertos do Porto.  

Foi projectada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, como parte do evento 

Porto Capital Europeia da Cultura em 2001, no entanto, a construção só 

ficou concluída em 2005, transformando-se imediatamente num ícone da 

cidade. 

Embora o concerto do dia de 

abertura ocorresse no dia 14 com 

os Clã e Lou Reed, o espaço só foi 

inaugurado no dia 15 de abril de 

2005, pelo presidente da 

República Jorge Sampaio. 

O primeiro-ministro, políticos e a 

sociedade do Porto estiveram 

presentes para o concerto, dado pela Orquestra Nacional do Porto. 

 

 

 

  

Colaboraram neste artigo: Ana Cláudia Fernandes, Diogo Correia, Tomás Ferreira e André Dias 
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ABANDONO DOS ANIMAIS  

Para celebrar o dia Mundial do Animal, resolvemos falar um pouco 

sobre a tristeza de abandonar os animais que nos fazem companhia. 

Em tempos de crise, os animais de companhia são das "primeiras 

vítimas" das dificuldades económicas das famílias. Em dois meses, o canil de 

Sintra acolheu 441 animais, alguns deles atirados por cima de um muro 

durante a noite. 

Há várias décadas que o canil municipal de Sintra - que deverá passar 

em breve para um novo edifício - se encontra num espaço temporário, 

insuficiente para acolher a quantidade de animais que ali chegam e aguardam 

a adopção numa sala diminuta. Lá fora há outra divisão, construída por 

voluntários, que consiste num barracão com um telheiro. Dada a falta de 

espaço, os gatos foram colocados a cerca de dois quilómetros, num dos 

locais mais visitados por turistas, a Quinta 

da Regaleira. 

Segundo os responsáveis do canil, a 

época de verão é tradicionalmente aquela 

em que se encontra nas ruas um número 

maior de "animais errantes", mas este ano 

esse número está a ser agravado pelas 

dificuldades económicas das famílias portuguesas. 

 

NÓS SOMOS RESPONSÁVEIS PELOS ANIMAIS 

QUE ACOLHEMOS! 

Colaboraram neste artigo: Lina Valente, Margarida Sousa e Sandra Moreira 



 IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA… 
 

 

A proclamação da República foi feita das varandas da Câmara Municipal de 

Lisboa na manhã do dia 5 de Outubro de 1910. Tratou-se do resultado de um 

longo processo, iniciado ainda no século XIX, que foi criando na população, 

especialmente em algumas elites, a vontade de mudar o regime. Os 

confrontos que envolvem civis e militares, de um lado e do outro, a partir do 

dia 3 de Outubro, dão a vitória ao partido republicano. Logo no dia 5 o rei e 

a família abandonam Portugal embarcando 

na Ericeira a caminho do exílio.  

 

 

 

 

 

 

  

Colaboraram neste artigo: Margarida Sousa, Tomás Ferreira e Ana Rita Lopes 



DIA DA 

ALIMENTAÇÃO 

 

 

Quando na redação do jornal falámos sobre o Dia da Alimentação, 

uma das questões que debatemos foi acerca do problema da fome no 

mundo. Decidimos pesquisar sobre este assunto tão importante. 

Ao falarmos de fome no mundo, não estamos a falar da vontade de 

comer que sentimos à hora do almoço ou do jantar. O problema da fome 

relaciona-se à falta de comida disponível para as pessoas ou 

na impossibilidade de se conseguir ter acesso ou comprar 

alimentos. Assim sendo, a fome no mundo está relacionada 

com a questão económica, vinculada diretamente à miséria 

que algumas pessoas e boa parte dos países sofrem.  

 As Nações Unidas e a OMS (Organização Mundial da Saúde) definem 

que, por dia, cada pessoa precisa consumir em média 2500 calorias. Caso as 

pessoas consumam menos do que isso, considera-se que elas estejam com 

fome. Actualmente, estima-se que 1 bilhão de pessoas em todo mundo 

sofram com este problema. 

A fome ocorre em muitos lugares, geralmente em países 

enfraquecidos economicamente (alguns na África, outros na Ásia e nas 

Américas), mas esse problema não é exclusivo de países ou regiões pobres.  

Sendo assim… 
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COMO PODEMOS COMBATER A FOME NO MUNDO? 

 

Não existe consenso sobre como resolver o 

problema da fome do mundo, embora nas últimas 

décadas se verifique uma diminuição. 

Muitas pessoas, países e Organizações não-

Governamentais investem tempo, dinheiro e recursos para combater a fome 

no mundo, acreditando que só assim se poderá combater este problema. 

Outras pessoas acreditam que somente isso não é suficiente, pois seria 

necessário combater as desigualdades económicas e sociais que existem 

tanto entre os países quanto dentro deles, aumentando, principalmente, a 

distribuição de recursos. 

 

A FOME OCORRE PORQUE PRODUZIMOS POUCOS ALIMENTOS? 

 

Durante muito tempo, pensou-se que o problema da fome agravava-se 

com o crescimento das populações e a falta de recursos alimentares. Hoje, 

no entanto, sabemos que isso não é verdade, pois a tecnologia nas produções 

agropecuárias e os demais tipos de alimentos é bastante avançada, de forma 

que os actuais níveis de produção são mais 

que suficientes para alimentar todo o mundo. 

O problema é que essa produção ocorre de 

forma desigual. Alguns países produzem mais 

e outros produzem menos, factor que está 

directamente relacionado às características 

económicas e políticas de cada país.                       

A FOME NO MUNDO É UM PROBLEMA DE TODOS. NINGUÉM DEVE FICAR 

INDIFERENTE! 

Colaboraram neste artigo: Ana Rita Lopes e Luis Carlos Conceição 
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EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

O Exército Português é o ramo terrestre das Forças Armadas Portuguesas, 

encarregado - em conjunto com os outros ramos - da defesa militar da Nação. 

A História do Exército Português está directamente ligada à História de Portugal. 

As forças terrestres estiveram presentes na luta dos portugueses pela sua 

independência contra leoneses e muçulmanos no século XII, contra os invasores 

castelhanos no século XIV, contra os ocupantes espanhóis no século XVII e contra 

os invasores franceses no século XIX. Participaram ainda nas campanhas 

portuguesas no ultramar e exterior, desde o século XV, na África, Ásia, América, 

Oceânia e Europa. No século XX destaca-se a participação do Exército Português 

na Primeira Guerra Mundial, em 

França e África e a Guerra do 

Ultramar de 1961 a 1975 em 

Angola, Índia, Moçambique, 

Guiné e Timor. No século XXI 

é de destacar a intervenção do 

Exército Português nas 

diversas missões de apoio à 

paz em que Portugal tem 

participado (Bósnia, Timor-

Leste, Kosovo, Macedónia, Afeganistão, Líbano etc.). 
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O quadro de pessoal do Exército Português 

subdivide-se em diversos quadros especiais 

denominados "corpo de oficiais generais", "armas" 

e "serviços". Cada quadro especial corresponde a 

uma área funcional militar, sendo que as 

combatentes são designadas genericamente 

"armas" e as essencialmente logísticas são designadas genericamente "serviços". O 

corpo de oficiais generais inclui todos os oficiais generais do Exército, os quais 

podem ter origem tanto nas armas como nos serviços, sendo que apenas os 

originados das armas podem ascender a postos superiores ao de major-general. Os 

quadros técnicos agrupam os oficiais técnicos de algumas armas e serviços, com 

origem sobretudo na categoria de sargentos. Os quadros de bandas e fanfarras 

incluem os militares ligados à música. 
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HALLOWEEN 
 

No Halloween uma abóbora bem esculpida vai impressionar os teus amigos. É 

por isso que convém que a coisa saia bem-feita!  

Mas, se nunca esculpiste uma abóbora, não te preocupes porque nós damos-

te umas dicas! 

 

 

 

É preciso:  

 1 colher grande ou uma daquelas 

colheres de gelados; 

 

 

 1 faca afiada (cuidado para não te 

cortares); 

 folhas de jornal para não sujares a 

cozinha toda; 

 1 vela pequena. 

 

 
  

1 - Com a faca (que deverá ser comprida) corta uma espécie de tampa na 

abóbora, na parte de baixo(cuidado para não furares os lados da abóbora). 



O buraco deverá ser grande o suficiente para tirares o recheio (polpa e 

sementes) de lá de dentro.  

 

2 - Tira tudo cá para fora com a ajuda da colher. 

(Dá para fazer doce, sopa, etc.)  

 

Limpa também a «tampa» que retiraste para abrir 

a abóbora.  

 

 

3 - Coloca a abóbora numa mesa e verifica qual é o 

seu melhor lado para começares a esculpir.  

Imagina a «cara» que queres fazer e usa a faca 

para, cuidadosamente, retirares as partes 

individuais que não te interessam. 

 

 

Se precisares de ajuda, usa uma caneta para 

fazeres as marcações antes de começares a 

cortar.  

 



4 - Assim que terminares de cortar, empurra 

devagarinho as peças recortadas para veres o 

resultado final.  

5 - Se tudo estiver perfeito (na medida do possível) podes passar à parte 

da vela. E esta é bastante simples. Se tiveres limpo bem a «tampa» da 

abóbora (deixando-a nivelada), a vela ficará perfeitamente estável. 

 

 

6 - Depois é só acenderes a vela e colocares a 

abóbora por cima com o «rosto» virado para o 

sítio onde os teus convidados irão estar! 

 

Dica: 

Não deites fora os frascos de doce (se forem de vidro) quando estivem 

vazios. Usa-os como suportes para as tuas velas. Assim, fica mais seguro, as 

velas não apagam facilmente e duram mais! 
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