
FRESQUINHAS 

 

O “Fresquinhas” é o 

jornal dos clientes da 

Associação QE, que 

nos traz informação 

através do seu olhar 

atento e curioso. 

Nesta edição temos 

artigos já feitos  na 

Qe e outros ainda 

em teletrabalho por 

alguns dos nossos 

jornalistas. 
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BOA LEITURA! 
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Onde nasceste? 

Em Cascais, no antigo hospital. 

Como é a tua família? 

Tenho uma irmã chamada Margarida 

e damo-nos todos bem. 

Com quem vives? 

Com a mãe, o pai e a Margarida. 

Qual o teu clube? 

Benfica. 

Tens namorada? 

Até agora, não. 

O que mais adoras? 

Ver o meu Benfica! 

Qual é o teu prato favorito? 

Bacalhau com natas… Com Coca-Cola. 

Qual é a tua música preferida? 

As músicas dos Metallica. 

CELEBRIDADE DO MÊS 

TOMÁS FERREIRA 

LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA 

 

 

Nome Completo:  

Tomás Chaves Ferreira 

Data de nascimento: 

18-09-1992 

Signo: 

Virgem 

“ADORO BACALHAU COM NATAS… COM COCA-COLA” 



ENTREVISTA DO MÊS 

FELISBELA CLEMENTE 

Como te chamas?  

Felisbela Clemente. 

Que idade tens? 

Tenho 46 anos. 

Onde nasceste? 

Nasci em Cascais. 

Tens irmãos? Quantos? 

Sim, tenho um irmão. 

Tens namorado? Há quanto tempo? 

Não. Tenho marido há 28 anos. 

Onde vives? Com quem? 

Vivo em Trajouce, com o marido e o filho. 

Há quanto tempo estás na Qe?  

Estou na Qe há 14 anos. 

O que vieste fazer? Estás a gostar? 

Vim para a residência como monitora e estou a gostar. 

Qual é o teu prato preferido? 

Não tenho prato preferido. 

E que prato mais gostas de cozinhar? 

Não gosto de cozinhar, faço porque tenho de fazer. 

LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA  

 

“GOSTO DE PINTAR E DE FAZER PUZZLES” 

 

Qual é a tua música preferida? 

Gosto de música romântica. 

Quais são os teus passatempos? 

Pintura e puzzles. 

Gostas de viajar? Qual a viajem ideal? 

Sim, ao paraíso.  

O que farias com o Euromilhões? 

Ia de férias prolongadas... 

Que planos tens para o futuro? 

Ser feliz e ter saúde. 



ANIVERSÁRIOS 

SANDRA MOREIRA 

DIOGO CORREIA 

 

2 JUL 

MARIA 

SOARES 

19 JUN 
FELIPA 

SILVA 

22 JUN 
CARLOS 

FERREIRA 

PARABÉNS A 

TODOS! 

6 JUN 

BERNARDO 

MARTINS 

8 JUN 
FRANCISCO 

COELHO 

3 JUL 

DENISE 

QUEIJO 

9 JUN 

DENISE 

RICO 

4 JUL 

EVA 

MIRANDA 

11 JUN 
PEDRO 

CANDEIAS 

6 JUL 

ANA 

PLÁCIDO 

14 JUN 
ANA CLÁUDIA 

FERNANDES 

10 JUL 

MARGARIDA 

DIAS 

18 JUN 
ANDRÉ 

CIDADE 

19 JUN 
MIGUEL 

MENERES 

13 JUL 

INÊS 

MARTINS 

16 JUL 

ANA RITA 

LOPES 

17 JUL 

JOANA 

DIAS 

26 JUL 

ZANA 

SURAN 

29 JUL 

VERA 

LOPES 



As empresas que comercializam as cápsulas 

habitualmente efetuam a sua recolha e respec-

tivo encaminhamento para a reciclagem.   

ONDE SE COLOCAM AS CÁPSULAS DE CAFÉ? 

 

Não.  Basta escorrer bem, espalmar e 

colocar no ecoponto amarelo.  

AS EMBALAGENS DE ÓLEO DEVEM SER 

LAVADAS ANTES DE SEREM COLOCA-

DAS NO ECOPONTO AMARELO? 

Não, os pacotes de leite e de outras 

bebidas devem ser colocados no 

ecoponto amarelo. 

OS PACOTES DE LEITE DEVEM SER 

COLOCADOS NO ECOPONTO AZUL? 

 

As luvas de borracha não são embala-

gens e, como tal, devem ser deposita-

das no lixo indiferenciado. 

ONDE DEVEM SER COLOCADAS 

AS LUVAS DE BORRACHA DE USO 

DOMÉSTICO? 

 

Quando as embalagens estiverem vazias, deve-se 

espalmá-las e colocar de novo a tampa de forma 

a que se consiga optimizar espaço nos ecopontos 

e no transporte até ao seu destino. 

O QUE FAZER ÀS TAMPAS DAS GARRAFAS E 

GARRAFÕES DE ÁGUA, ANTES DE OS COLOCAR 

NO ECOPONTO AMARELO? 

MEIO AMBIENTE 

CURIOSIDADES DA RECICLAGEM 



As embalagens de alumínio de alimentos po-

dem ser colocados no ecoponto amarelo, 

uma vez que são de metal. 

ONDE COLOCAR AS EMBALAGENS DE 

ALUMÍNIO DE ALIMENTOS? 

JOANA DIAS 

TOMÁS FERREIRA 

Desde que estejam vazios, os frascos 

de perfume podem ser colocados no 

ecoponto verde.  

OS FRASCOS DE PERFUME PODEM SER 

COLOCADOS NO ECOPONTO? 

SABE MAIS EM WWW.PONTOVERDE.PT 
Onde podes ver vídeos sobre a reciclagem nas Dicas & Curiosidades 

Os tapetes não são considerados embalagens 

logo, não devem ser colocados no ecoponto, 

mas sim no indiferenciado.   

ONDE DEVEM SER COLOCADOS OS 

TAPETES DO CARRO? 

A esferovite é um tipo de plástico e, como 

tal, deve ser depositada no ecoponto 

amarelo. As embalagens de pequena di-

mensão de esferovite podem ser coloca-

das  no  ecoponto Amarelo, os maiores 

podem ser partidas  de forma a que pos-

sam ser colocadas no ecoponto ou ainda 

ser encaminhadas para o ecocentro.  

ONDE DEVE SER COLOCADA A ESFEROVITE? 



“Eu fui a Lisboa nos feriados de Junho. Estive com a 

minha avó e a minha tia Isabel, que é pintora. A tia tem 

um ateliê, onde eu estive a pintar, a fazer desenhos e a 

limpar um escadote com uma lixa. Também peguei nos 

coelhos da tia ao colo e tomei café no jardim. Noutro 

dia fui ao jardim ouvir música e comer um gelado.”  

FOTORREPORTAGEM  

UNS DIAS EM LISBOA 



LEONOR CARMONA 

 

“Fui ao Jardim Zoológico com a tia Ema, a avó Graça 

e os meus primos Manuel e Nuno. Vi macacos, leões, 

girafas, elefantes, cangurus, golfinhos e muitos outros 

animais. A suricata é o Timon do filme Rei Leão e a ze-

bra tem risquinhas pretas e brancas. Também andei 

no teleférico por cima do jardim e vi os leões de cima. 

Vi um macaco com uma cauda branca muito comprida. 

Comi hambúrguer, gelado e fui passear no jardim. 

Gostei muito dos meus dias de férias em Lisboa!”  



MARIANA MARTINS 

RECEITA DO MÊS 

CARACÓIS À PORTUGUESA 

Depois de muito bem lavados, coloque os caracóis num tacho, regue com 2dl 

de água e reserve. Descasque e lave os dentes de alho, pique-os e junte ao 

tacho, bem como o caldo de carne e o azeite. Leve a lume muito brando e, 

quando começar a querer ferver, aumente o lume e tempere com a folha de 

louro, orégãos a gosto, sal e piripiri. Deixe cozinhar mais um pouco até fica-

rem macios. Retire-os do lume, deixe arrefecer um pouco e sirva. 

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO 

1 KG DE CARACÓIS  

1 CUBO DE CALDO  

3 DENTES DE ALHO  

0,5 DL DE AZEITE  

 

1 FOLHA DE LOURO  

ORÉGÃO SECOS Q.B.  

SAL E PIRIPIRI Q.B. 

INGREDIENTES 



JOANA DIAS 

 

PASSEANDO POR PORTUGAL 

SEGREDOS DO PENEDO FURADO 

Podemos dizer que o Penedo Furado cumpre 

todos os requisitos para uma escapadinha ines-

quecível. Não foi à toa que a Praia Fluvial do Pe-

nedo Furado foi uma das finalistas do concurso 

das 7 Maravilhas de Portugal! A combinação das 

suas águas límpidas e cristalinas com a envol-

vente natural é a fórmula perfeita para um dia 

bem passado no meio da natureza. Ainda antes 

de se chegar à praia, o Miradouro do Penedo 

Furado convida a uma demorada paragem, para 

se observar a paisagem e ver de perto o rochedo 

de Portugal, onde está o famoso fóssil da “ Bicha 

Pintada”, que se estima ter 480 milhões de anos. 

Da praia até à cascata são apenas 700 metros 

(1,4km ida e volta), logo o percurso não demora 

mais do que uns 20 minutos.  

“No fim-de-semana de 12 e 13 de Junho fui 

com a minha mãe visitar uns amigos que 

vivem na localidade de Ferreira do Zêzere, 

que se situa no centro de Portugal, e queria 

dar-vos a conhecer um lugar maravilhoso 

que descobri nesta agradável visita: a Praia 

Fluvial e a Cascata do Penedo Furado. “ 



SÉRIES DE TV 

H20: A ILHA DE MAKO 

RITA COSTA 

Emma, Cleo e Rikki são três jovens de mais ou menos 16 anos que vivem nas praias de Gold Coast. Emma é 

confiante, responsável e gosta de praticar desportos, Cleo é um pouco insegura, mas doce, e Rikki é a rebel-

de do grupo. Num passeio de barco até à misteriosa Ilha de Mako, e graças a uma partida de mau gosto do 

bad-boy local, Igor Bennett, as amigas acabam por cair acidentalmente numa caverna e a única forma de lá 

saírem é a nado, passando por um túnel debaixo de água, num lago místico sobre um vulcão da Ilha durante a 

lua cheia . Ao entrarem, a lua reflete na água fazendo com que algo estranho aconteça. Na manhã seguinte 

descobrem que se transformaram em sereias: Emma ao entrar no mar, Cléo no banho e Rikki ao ser molhada 

por um regador de jardim. Para além de voltarem ao normal quando se secam, juntas percebem que têm 

diferentes poderes: Cleo controla e manipula a água, Rikki aquece-a e Emma consegue congelá-la.  

Esta é uma série australiana, criada em 2006 por Jonathan M. Shiff e destinada 

ao público infantil e adolescente. Exibida originalmente pelo canal Network Ten, 

em Portugal foi transmitida pela SIC K, o Nickelodeon, o Disney Channel e o Pan-

da Biggs. É considerada uma das melhores séries teens da década de 2000.  



RITA COSTA 

 

MÚSICA DO MÊS 

AMAR PELOS DOIS 

Se o teu coração não quiser ceder 

Não ter paixão, não quiser sofrer 

Sem fazer planos do que virá depois 

O meu coração, pode amar pelos dois 

Meu bem, ouve as minhas preces 

Peço que regresses, que me voltes a querer 

Eu sei, que não se ama sozinho 

Talvez devagarinho, possas voltar a aprender 

Meu bem, ouve as minhas preces 

Peço que regresses, que me voltes a querer 

Eu sei, que não se ama sozinho 

Talvez devagarinho, possas voltar a aprender 

Se um dia alguém, perguntar por mim 

Diz que vivi para te amar 

Antes de ti, só existi 

Cansado e sem nada para dar 



SABIAS QUE... 

A JOANA VAI TER UM DESCOLAMENTO DA PLACENTA PELAS INFECÇÕES NOS OLHOS? 

A VERA SE ESQUECEU DA PALAVRA PASSE? 

O FRED DIZ QUE JÁ NÃO COME “SALCHICHAS”? 

MARIANA MARTINS 

SANDRA MOREIRA 

O DIOGO NÃO DISTINGUE A VERA DA NAMORADA DO IRMÃO? 

O PEDRO GOUVEIA NÃO DISTINGUE O UNO DO BINGO? 

A RITA CARVALHO PERDEU COM O TOMÁS NA JENGA? 

O DIOGO FOI BUSCAR COPOS E AFINAL HAVIA COPOS? 

A MARIANA ENGANOU-SE NO DIA DO COZOOM’ARTE, DEPOIS DE JÁ TER TUDO PREPARADO? 

A MÓNICA DIZ QUE O PAI É O MAIS CHATO DA FAMÍLIA? 

A SÍLVIA NÃO SABE A DIFERENÇA ENTRE O REBOQUE E O CAMIÃO DO LIXO? 



CARTOONS  

E PIADAS SECAS 

DIOGO CORREIA 

TOMÁS FERREIRA 

 

 

VIRA-SE O AVÔ PARA O NETO: 

- JOÃOZINHO, HOJE NÃO FOSTE ÀS AULAS E VEM ALI O 

TEU PROFESSOR, É MELHOR ESCONDERES-TE… 

- ESCONDE-TE TU, EU DISSE-LHE QUE TINHA IDO AO 

TEU FUNERAL! 

ENTRE DOIS AMIGOS: 

- MANO,  A TUA INTERNET É RÁPIDA? 

- NÃO SEI, NUNCA A VI CORRER! 



“A Quinta Essência é uma escola de ensino espe-

cial onde temos um grupo de ginástica e outras 

atividades dentro e fora da associação. As pro-

fessoras da Ginástica Qe são a Rita Carvalho e a 

Rita Bernardo e participo neste projecto com 

mais 13 colegas. Outra atividade em que estou 

inserida é no Projecto Doces e Salgados com a 

Leonor Skepis e a Sílvia Santos, onde fazemos 

empadas de carne, de legumes e ainda crepes de 

camarão para depois serem vendidos. Tenho 

também o Jornal Fresquinhas com a Zuleica, o 

Pedro Filipe e a Vera Lopes. À segunda-feira de 

manhã tenho o Desporto Coletivo com a Rita Ber-

nardo. Às 10h20 saio para ir comer a fruta e de-

pois entrar na atividade das 10h30, que é a Gi-

nástica Qe. A minha primeira aula da tarde é o 

Projeto Chás com a Céu e a Vera. Nesta atividade 

vamos à horta da Qe buscar chás para lhes tirar 

as folhas e pô-las a secar. Volto a entrar noutra 

atividade às 14h30, que se chama Actividades da 

Vida Diária, com as monitoras Inês, Zuleica e Mi-

caela. Nesta atividade contamos a roupa que de-

ve ir para a lavandaria e enchemos a tulha de 

roupa suja. No final da actividade lanchar.” 

UM TESTEMUNHO ESPECIAL 

O QUE FAÇO NA QE 



“Continuamos pela terça-feira de manhã… Na primeira hora tenho o Educacão com a Inês e a 

Céu. Ás 10h20 vamos comer a fruta. À segunda hora da manhã tenho o Projeto Doces e Salga-

dos com a Leonor Skepis e a Sílvia até à hora de almoço. Depois do almoço tenho a Dança com 

as Ritas, outra vez com a Rita Carvalho e a Rita Bernardo, até às 13h45. Depois tenho a EISP 

Cozinha com Alma, um projeto novo que ando a experimentar todas as terças-feiras à tarde. 

Quem nos leva é a Teresa e lá temos de arrumar prateleiras até às 16h. Depois volto à Qe pa-

ra lanchar. Eu almoço sempre no Cozinh’arte com os monitores . Tenho colegas que almoçam 

no e outros na sala de formação. À quarta-feira tenho projeto Bimby com a Sara Matias e a 

Ana Plácido e Ginástica Qe, neste projecto costumamos ir para a URCA e é lá que ensaiamos 

para os nossos saraus com o Henrique Reis e a Rita Carvalho. Temos essa atividade até às 

16h e depois vamos lanchar, alguns no refeitório e outros no Cozinh’arte.” 

“Às vezes, organizamos dias atípicos, onde 

podemos escolher o que queremos fazer ao 

longo do dia e, aí sim, divertimo-nos muito! 

Estamos sempre animados com o som da 

música, atividades lúdicas (jogo da corda, 

saltar ao saco) e almoço no jardim.” 

 



“Somos todos parceiros e amigos, por exemplo, ajudamo-nos mesmo muito uns aos outros nos 

saraus da Ginástica Qe, porque viajamos para muitos sítios como Sintra, Algarve, Odivelas, 

Almada e Portimão. Nestes momentos, os colegas apoiam-se na comida, nas higienes, nas des-

locações/viagens e durante o espetáculo. Somos convidados muitas vezes pela Federação de 

Ginástica para participar em campeonatos, de onde já trouxemos bastantes medalhas. Tam-

bém participamos noutras competições, como de Equitação, Dança, Natação, Rugby e Bowling.  

“A Ana Brás e a Inês Martins são pessoas muitos queridas e fantásticas, o seu corpo parece 

elástico e quando fazem a espargata parece que se vão partir. Todo o grupo tem muita energia 

e muita habilidade, por isso é que viajamos por todo o país a mostrar o nosso esquema de gi-

nástica. Gosto muito de passar o meu dia com a Sandra Moreira, porque é uma pessoa incrí-

vel, sinto que é a minha melhor amiga. Divertimo-nos bué, fazemos montes de vídeos e tiramos 

muitas fotografias. Tenho também outra amiga, a Rita Costa, com quem faço montes de tonta-

rias, fartamo-nos de rir e fazer cocegas uma a outra. Outra pessoa muito especial para mim é 

a Leonor Carmona, todos gostamos das teimosias dela.” 



“Na Qe existe um evento que se chama Comandos, onde juntamos outras instituições para rea-

lizarmos diferentes actividades físicas, até convidamos militares dos Comandos para partici-

par, por exemplo, uma das tarefas temos de passar pelo pins e acertar no alvo com sacos de 

areia. As duas grandes festas que existem na Qe são o Arraial (em Julho) e a festa de Natal, 

onde expomos os nossos trabalhos e os podemos pôr à venda para a Associação angariar di-

nheiro, o lucro da venda também é distribuído por nós. Na Qe existem muitas actividades, tais 

como: um grupo das receitas que é organizado Pedro Gouveia, o grupo da Bimby e o grupo da 

Música Qe que actua nas festas, mostrando do que são capazes. Uma das actividades em que 

gosto de participar é na confecção de bolachas para a Makro para oferecer aos seus funcio-

nários no dia Internacional das Pessoas com Deficiência.” 

“Todos os dias, antes da 

hora do almoço, os meni-

nos mais autónomos aju-

dam os monitores a pre-

parar a cevada e os car-

rinhos das refeições e, 

sempre que necessário 

ajudamos os meninos 

menos autónomos a ir 

para as atividades deles.”  



“Com o novo vírus todos os espetáculos e festas foram cancelados, por exemplo, no dia 

18 de Abril íamos ter um sarau de ginástica em Almada que pertence à Festa Jovem. Ago-

ra que estamos todos em casa, temos diferentes desafios diários para realizar com a 

Rita Carvalho e a Rita Bernardo. Os desafios da Ginástica que mais gostei até hoje foram 

a prancha e os abdominais e gostei de todos os desafios da Dança. Adoro ver os filmes 

que as Ritas fazem com o resumo da realização dos desafios. Todas as quintas-feiras de 

manhã às 10h45 temos as receitas no Zoom, é uma atividade com a Tia Leonor, já fizemos: 

bolo de banana, scones de chocolate, tarte de maçã, salame de chocolate e biscoitos de 

aveia, ficou tudo com muito bom aspeto. Passados estes meses todos fechados em casa 

e em quarentena, no dia 26 de Maio vamos começar uma nova época na Quinta Essência. 

Vamos regressar às aulas devagar, mas estou entusiasmada e com saudades de toda a 

gente. Não vou poder abraçar os meus colegas, vai custar-me horrores, mas vou conse-

guir. Já vou estar com a Maria Moleiro, a Rita Alves e o resto dos monitores. Vai ser fixe 

ter de levantar novamente cedo e horários a cumprir.” 

JOANA DIAS 


