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O “Fresquinhas” é o jornal dos 

clientes da Associação QE, que 

nos traz informação através do 

seu olhar atento e curioso. 

BOA LEITURA! 



NESTA EDIÇÃO 

Celebridade do Mês Fernanda Robalo 

Entrevista do Mês Catarina Martins 

Espaço Conhecimento Independência Americana 

Séries de TV Winx 

Receita do Mês Travesseiros de Sintra   

Sabias que... 

Aniversários Março/Abril 

Meio ambiente Radiação Solar 

Cultura e Lazer Convento de Mafra 

Saúde e Beleza Óleos Essenciais para Massagem 

Espaço Desporto A Opinião que Importa 

Reportagens Centro da Ciência Viva & Pirouette 



Onde Nasceste? 

 Nasci na Covilhã. 

Como é a tua família? 

Tenho três irmãos e três sobrinhos. 

Com quem vives? 

Vivo com a mana (Maria Manuela) e os meus 

três sobrinhos (Sónia, João e Pedro). 

O que mais adoras? 

Adoro ir à piscina, descascar batatas gran-

des e pintar. 

Qual é o teu prato favorito? 

Arroz com carne, feito pela minha irmã. 

CELEBRIDADE DO MÊS 

FERNANDA ROBALO 

JOÃO CUNHA    MARIANA MARTINS 

ANDRÉ  DIAS    LINA VALENTE 

TOMÁS FERREIRA  ANA CLÁUDIA  

 

Nome Completo:  

Fernanda Maria Neves Cunha Robalo 

Data de nascimento: 

22/05/1962 

Signo do Zodíaco:  

Gémeos 

“VOU PINTAR BENGALAS” 



ENTREVISTA DO MÊS 

CATARINA MARTINS 

Como te chamas?  

Catarina Chambel Martins  

Que idade tens? 

23 anos (22 de Março de 1996) 

Tens irmãos? Quantos? 

Tenho um irmão mais velho e outro mais novo. 

Tens namorado? Há quanto tempo? 

Não tenho. 

Há quanto tempo estás na Qe?  

Estou na Qe desde 30 de Setembro. 

O que vieste fazer? Estás a gostar? 

Um estágio académico em Psicologia Educacional e 

estou a gostar muito de estagiar na Qe. 

Qual é o teu prato preferido? 

Arroz de pato. 

E que prato mais gostas de cozinhar? 

Comida italiana.  

Gostas de estar na cozinha? 

Só a cozinhar, a limpar não.  

Qual é a tua música preferida? 

Behind Blue Eyes, dos Limp Bizkit. 

MARIANA MARTINS  

SANDRA MOREIRA  

JOANA  DIAS  

 

“GOSTO DE COZINHAR, DE LIMPAR NÃO!” 

 

Quais são os teus passatempos? 

Ler, ouvir música e passear com os amigos. 

Gostas de viajar? Qual a viajem ideal? 

Sim. Gostava de ir a Tailândia.  

O que farias com o Euromilhões? 

Ajudava a minha família, os meus amigos e insti-

tuições. Estabilizava a minha vida, pagava a fa-

culdade e comprava uma casa.  

Que planos tens para o futuro? 

Acabar a faculdade com sucesso, arranjar tra-

balho na minha área, ajudar as pessoas de quem 

mais gosto e ser feliz. 



CULTURA E LAZER 

CONVENTO DE MAFRA 

No convento gastavam-se anualmente, por exemplo, 1120 pipas de 

vinho, 70 pipas de azeite, 13 moios de arroz (cada moio equivale a 

828 litros) e 600 cabeças de vaca. Junto ao convento ficava o jar-

dim de cerca, com horta, pomar, vários tanques de água e ainda se-

te campos de jogos (quatro de bola, um de aro e dois de laranjinha). 

Os aposentos do rei foram construídos numa extremidade e os da 

rainha na outra, a 232m de distância. A 22 de Outubro de 1730, no 

41º aniversário de D. João V, procedeu-se à consagração da Basíli-

ca e a festa da sua inauguração durou 8 dias. Em 1717 D. João V 

mandou construir o Real Convento de Mafra no cumprimento de 

uma promessa. Se a rainha Dona Maria de Áustria lhe desse um fi-

lho, ele mandaria construir um convento dedicado a Santo António. 

O PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA FICA A CERCA 

DE 25 QUILÓMETROS DE LISBOA E É COMPOS-

TO POR UM MONUMENTAL MOSTEIRO AO ESTI-

LO BARROCO JOANINO. FOI CLASSIFICADO 

COMO PATRIMÓNIO NACIONAL EM 1910, TENDO 

SIDO UM DOS FINALISTAS DA INICIATIVA 

“SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL”, A 7 DE 

JULHO DE 2007.  

JOANA DIAS  

LEONOR CARMONA 

 

 

MARIANA MARTINS 

ANA RITA LOPES  



SÉRIES DE TV 

WINX CLUB 

ANA RAQUEL 

Winx Club é uma série de 

animação de aventura e 

fantasia criada por Iginio 

Straffi e produzida pela Rai-

nbow e pela Nickelodeon. 

Em Portugal, o programa foi 

transmitido em  canal aber-

to na RTP2 (2004), e mais 

tarde na TVI (2005), para 

além de canais pagos como 

o Canal Panda (2006), e o 

Nickelodeon (2012). As tem-

poradas estão disponíveis 

em vários canais, no Youtu-

be e Netflix portuguesa. 

FOI LANÇADA A 28 DE JANEIRO 

DE 2004 PELO CANAL RAI DUE, 

DESTACANDO-SE POR SER O 

PRIMEIRO DESENHO ANIMADO 

ITALIANO A SER VENDIDO NOS 

ESTADOS UNIDOS. 



MEIO AMBIENTE 

O AUMENTO DAS RADIAÇÕES  

Nem todos os raios de luz são visíveis. Os raios ultravi-

oleta são um exemplo. Estes podem causar problemas 

graves à nossa saúde, como por exemplo, o cancro e o 

envelhecimento da pele, para além de problemas ocula-

res. Em pequenas quantidades, a exposição aos raios 

ultravioleta faz bem porque estimula a produção de vi-

tamina D, que é muito importante para o nosso organis-

mo. Apesar de ser a radiação mais forte, a camada de 

ozono acaba por nos proteger das consequências.  

A RADIAÇÃO QUE O SOL EMI-

TE É COMPOSTA POR ONDAS 

ELETROMAGNÉTICAS COM 

VÁRIOS COMPRIMENTOS.  

JOÃO CUNHA 

LEONOR CARMONA 



SAÚDE E BELEZA 

ÓLEOS PARA MASSAGENS 

JOÃO CUNHA 

Óleo essencial de lavanda 

É um óleo muito calmante que é 

usado como massagem terapêutica 

e serve para aliviar a irritação da 

pele e os sentimentos de tensão.  

OS ÓLEOS ESSENCIAIS SÃO BASTANTE TERAPÊUTICOS 

E COMBINADOS COM MASSAGENS, OFERECEM AO COR-

PO O QUE ELE PRECISA PARA SE REPARAR. OS ÓLEOS 

ESSÊNCIAS SÃO BLOCOS DE CONSTRUÇÃO QUÍMICOS 

PODEROSOS QUE PODEM AJUDAR OS NOSSOS COR-

POS A ENCONTRAR O EQUILÍBRO EMOCIONAL, AJUDAR 

COM DEFICIÊNCIAS E REDUZIR A DOR.  

Óleo essencial de camomila  

Possui propriedades anti-

inflamatórias, antiespasmó-

dicas e calmantes. 

Óleo essencial de hortelã-pimenta 

É usado para aliviar dores muscu-

lares e articulares. Também é mui-

to revigorante. 

Óleo essencial de eucalipto 

Possui propriedades relaxantes 

antiespasmódicas e melhora a 

circulação sanguínea.  

Óleo essencial de Bergamota 

Possui propriedades terapêuticas 

que actuam ao nível da depressão, 

ansiedade, stresse, tristeza, trau-

mas emocionais, problemas de 

pele, dificuldade para dormir, in-

fecção urinária, corrimento vaginal 

e obstipação intestinal. 

Óleo essencial de laranja 

É um óleo muito energizante e revi-

gorante que serve para estimular 

emoções positivas.  

Óleo essencial-de-pimenta-caiena 

Possui propriedades analgésicas 

que aliviam as dores de costas, 

favorece a circulação sanguínea e 

ajuda no tratamento de contratu-

ras musculares. 

Óleo essencial de rosa 

Extraído das pétalas e possui pro-

priedades regenerantes para todos 

os tipos de pele. Óptimo no trata-

mento de acne, vermelhidão na 

face e alivia na depressão, stress, 

tensão pré-menstrusal, cólicas e 

menopausa 

Óleo essencial de Alecrim 

Possui propriedades anti-

depressivas, estimulantes 

da memória, circulação e 

sistema nervoso central. É 

indicado para problemas do 

sistema respiratório e do 

sistema muscular. Combate 

a memória fraca e o cansa-

ço mental.  

Óleo essencial de citronela 

Pode ser usado sobre a pele 

para eliminar os odores 

corporais desagradáveis e 

como proteção contra as 

picadas de mosquitos. 



ESPAÇO CONHECIMENTO 

INDEPENDÊNCIA AMERICANA 

PEDRO LOURENÇO 

 

 

A guerra da independência dos Estados Uni-

dos foi um conflito armado entre o reino da 

Grã-Bretanha e as treze colónias na América 

do Norte que haviam declarado sua indepen-

dência como Estados Unidos da América, lo-

go após a guerra dos setes anos. A Inglater-

ra tentou dominar a América com a sua polí-

tica do chá, tentado também quebrar o seu 

orgulho americano. Alguns patriotas chama-

dos filhos da liberdade fizeram o seu primei-

ro ato de rebelião ao exército da Inglaterra 

atirando ao mar um carregamento de chá. 

A DECLARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA 

AMERICANA ACONTECEU A 4 DE JU-

LHO DE 1776 NA PENNSYLVANIA STA-

TE HOUSE (HOJE, INDEPENDENCE 

HALL), CIDADE DE FILADÉLFIA. UM CO-

MITÉ DE CINCO PESSOAS FOI ESCO-

LHIDO PARA REDIGIR A DECLARAÇÃO. 

THOMAS JEFERSON FOI O AUTOR, 

COM A AJUDA  DE JOHN ADAMS, BEN-

JAMIN FRANKLIN, ROGER SHERMAN E 

ROBERT R.LIVINGSTONE, QUE FIZE-

RAM AS SUA ALTERAÇÕES AO TEXTO.  



ESPAÇO DESPORTO 

A OPINIÃO QUE IMPORTA 

Esta semana vou escrever sobre algo que não 

gosto nada… Mas tem de ser. O SLB perdeu (0-1) 

contra o Braga, infelizmente… Para começar foi 

bom, mas o Rafa falhou 2 golos mesmo ahhhh 

porta da baliza, logo de início. Para o final foi uma 

grande BOSTA!!! Sofremos um golo aos 46 minu-

tos, acabou a conversa e fui logo pra caminha. 

Vamos lá falar do Sporting 2-0 

Boavista... Foi um na primeira 

parte e o outro golo na segunda, 

um bocado à rasca… Mas pronto, 

eles estão em 4ª lugar, já foram!!! 

No Porto foi mesmo à “cocó e 

ranheta”, mas pronto... 1-0 con-

tra o Portimonense, com muita 

sorte e penaltis falhados. 



DIOGO CORREIA 

 

Na jornada 23 foi tudo mais uma 

vez ridículo, só o Porto é que ven-

ceu. Mas ainda bem que não tive 

tempo para ver coisas tristes por-

que estava no BOM do Algarve.  

 Este ano foi horroroso na Liga Europa 

porque nenhuma das quatro equipas 

passou os oitavos. Foi uma grande...  



“Gostei muito do moi-

nho, do movimento da 

água a passar nas 

comportas, de ir ver 

um charco e de tocar 

piano com os pés.” 

JOÃO JOSÉ 

 

GRANDE REPORTAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIA VIVA “Gostei dos moinhos 

das águas, do jogo 

para identificar as 

cores e de elevar a 

bola com o ar. “ 

JOÃO CUNHA 

“Gostei da luz, da ex-

periência de desfocar 

a visão, dos moinhos e 

de passar a água para 

mover a roda.“ 

SANDRA MOREIRA 

“Gostei de andar de 

bicicleta lá no cimo, 

tocar piano com os 

pés e fazer mover a 

roda como a dos 

moinhos. “ 

RITA COSTA 

“Gostei do microscó-

pio onde se podia ver 

os pêlos maiores, da 

garrafa com água e 

do balão que subia e 

descia sozinho.“ 

LUÍS CARLOS 



JOÃO CUNHA 

RITA COSTA 

JOÃO JOSÉ 

LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA 

JOANA DIAS 

MARIANA MARTINS 

TOMÁS FERREIRA 

ANDRÉ DIAS 

ANA RAQUEL 

LINA VALENTE 

“Gostei de pôr os pregos 

uns em cima dos outros, 

de tocar o piano, de desfo-

car a visão e de conseguir 

pôr a bola a andar de um 

lado para o outro.“ 

JOANA DIAS 

“O que mais gostei de ex-

perimentar foram os ócu-

los e de puxar uma corda 

que movia a água para en-

cher os copos.“ 

ANDRÉ DIAS 

“Gostei do baloiço, 

de andar de bici-

cleta e de puxar a 

corda que movia a 

água para encher 

os copos.“ 

LINA VALENTE 

“Gostei de andar a tocar 

piano com os pés e de 

perceber como funcionam 

as comportas de um rio.“ 

TOMÁS FERREIRA 

“Gostei do piano, 

de acertar a bola 

no arco e de puxar 

a corda que movia 

a água.“ 

ANA RAQUEL 

“Gostei do balão que se esfregava na 

roupa e rebentava, da experiência da ba-

lança e das latas a imitar os planetas do 

Sistema Solar, de fazer música com o ta-

pete que se tocava com pés, da corda que 

passava a água para os copos, da experi-

ência do binóculos e da sala de espelhos.” 

MARIANA MARTINS 



 

GRANDE REPORTAGEM 

ESPECTÁCULO PIROUETTE 

“Gostei de participar 

e senti-me engraça-

do, porque o esque-

ma é engraçado.“ 

JOÃO CUNHA 

“Gostei das entradas, das saídas, das coreo-

grafias e da dança com as outras escolas. Do 

espectáculo de luzes e das nossas roupas. 

Achei importante e fiquei contente pelo esque-

ma ter aparecido na televisão .“ 

SANDRA MOREIRA 

“Diverti-me e achei 

giro. Gostei de vol-

tar a participar num 

sarau com os meus 

colegas” 

ANA RITA LOPES 



ANA RITA LOPES 

JOÃO CUNHA 

SANDRA MOREIRA 

 

JOANA DIAS 

DIOGO CORREIA 

“Gostei do novo esquema, da escolha 

das músicas e das nossas roupas, 

principalmente a das meninas. Adorei 

fazer o esquema às escuras, com o 

reflexo das luzes. Gostei também do 

jantar e dos bolos.“ 

JOANA DIAS 

“Achei uma seca ensaiarmos 

três vezes e não gostei da 

roupa porque me obrigaram a 

usar cor-de-rosa. No final 

adorei e a nossa atuação foi 

um espectáculo.“ 

DIOGO CORREIA 



RECEITA DO MÊS 
TRAVESSEIROS DE SINTRA 

LUÍS CARLOS 

RITA COSTA 

INGREDIENTES 

600g de açúcar 

300g de amêndoa moída 

8 gemas 

2dl de água 

1 colher (café) de canela em pó 

Farinha para polvilhar 
Açúcar em pó para polvilhar 

Massa folhada 
 

PRIMEIRO PASSO 
 

Leve ao lume um tacho com 

água e o açúcar e deixe fer-

ver durante 8 minutos, junte 

a amêndoa moída, misture, 

retire do lume e deixe arrefe-

cer um pouco. Mexa ligeira-

mente as gemas, adicione-as 

ao tacho, misture bem e leve 

ao lume, mexendo sempre  

até ferver.  Retire do lume, 

adicione a canela, misture e 

deixe arrefecer.  

SEGUNDO PASSO 
 

Ligue o forno a 180 graus. 

Estenda a massa folhada com 

o rolo em cima da mesa polvi-

lhada com farinha, deixando-a 

com uma espessura fina e em 

forma de retângulo. Corte-a 

em retângulos pequenos 

(cerca de 15x6 cm). Deite um 

pouco da mistura da amêndoa 

em cima de cada um. Dobre 

para obter travesseiros e 

feche bem as extremidades. 

TERCEIRO PASSO 
 

Coloque-os no tabuleiro do 

forno previamente passado 

por água fria e leve ao forno 

durante cerca de 20 minutos 

ou até ficarem douradinhos. 

Retire, deixe arrefecer e 

sirva polvilhados com bas-

tante açúcar em pó. 

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO 



ANIVERSÁRIOS 

ANDRÉ DIAS 

FRANCISCO PERRO 

 

3 MAR 
MARTA  

NASCIMENTO 

9 MAR 
GONÇALO 

MENERES  

23 MAR 
ANTÓNIO 

CARAMELO 

26 MAR 

CAROLINA 

FIGUEIREDO 

11 MAR 
SÍLVIA  

SANTOS 

31 MAR 
JOSÉ 

CLEMENTE 

31 MAR 

PEDRO 

GOUVEIA 

9 ABR 
ROSA 

CAMPOS 

12 ABR 

LEONOR 

SKEPIS 

PARABÉNS 

A TODOS! 

18 ABR 
OLGA 

BRAGANÇA 

18 ABR 
PEDRO 

FILIPE 

MUITAS FELICIDADES! 

20 ABR 
ANA LUIZA 

MIRANDA 

27 ABR 
INÊS VAN 

UDEN 



SABIAS QUE... 

O PAULO FICOU A UM DANONINHO DE SER VEREADOR 

A ZULEICA ANDA DE MEIAS TROCADAS 

A MARIANA ACHA QUE CATARINA NÃO NOS DISSE O NOME TODO 

A SANDRA MOREIRA DIZ QUE FOI AO ESPETÁCULO PIROLETAS 

A SANDRA MOREIRA ATÉ JÁ BEBE CAFÉ 


