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Onde Nasceste? 

 Nasci no Estoril. 

Como é a tua família? 

É unida e grande. Tenho dois irmãos, uma 

irmã e sou a mais nova de todos. 

Com quem vives? 

Vivo na Residência com os meus colegas e 

durante o fim-de-semana vou a casa. 

O que mais adoras? 

Adoro jogar uno, raquetes e fumar. 

Qual é o teu prato favorito? 

Bacalhau com natas. 

Qual é o teu signo? 

Virgem. 

CELEBRIDADE DO MÊS 

LINA VALENTE 

LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA 

 

 

Nome Completo:  

Lina Maria Camacho Valente 

Data de nascimento: 

27/08/1962 

“ADORO JOGAR UNO, RAQUETES E FUMAR” 



ENTREVISTA DO MÊS 

SILVIA BRAZ 

Como te chamas?  

Silvia Raquel Fontinha Braz. 

Que idade tens? 

27 anos. 

Que nasceste? 

Nasci em Cascais. 

Tens irmãos? Quantos? 

Sim, tenho uma irmã. 

Tens namorado? Há quanto tempo? 

Tenho. Há cinco anos. 

Onde vives? Com quem? 

Vivo em Alcabideche com o meu namorado. 

Há quanto tempo estás na Qe?  

Há três meses. 

O que vieste fazer? Estás a gostar? 

Vim para coordenar o lar e estou a gostar muito. 

Onde é que tiraste o teu curso? 

Na Escola Superior de Saúde do Alcoitão. 

Qual é o teu prato preferido? 

Sushi. 

E que prato mais gostas de cozinhar? 

Pizza e pão. 

 

LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA  

 

“O MEU PRATO PREFERIDO É SUSHI” 

 

Qual é a tua música preferida? 

Gosto de muitas, mas mais das do Jaime Cullum. 

Quais são os teus passatempos? 

Cozinhar, jogar sudoku, ler e passear. 

Gostas de viajar? Qual a viajem ideal? 

Gosto muito. A viagem ideal seria durante um mês 

por vários países, como a China e o Japão.  

O que farias com o Euromilhões? 

Viajar durante muito tempo. 

Que planos tens para o futuro? 

Continuar a gostar daquilo que faço, estar com as 

pessoas de quem gosto e ser feliz. 



MEIO AMBIENTE 

AS TARTARUGAS 

As tartarugas adultas medem em média 

90cm de comprimento e têm um peso 

médio de 130kg, embora também se 

tenham registado exemplares maiores, 

com um comprimento até 213cm e um 

peso até 545kg. A cor da pele varia 

entre o amarelo e o castanho e a cara-

paça é tipicamente castanha- averme-

lhada. A diferença entre os machos e 

as fêmeas é que os primeiros têm a 

cauda grossa e a carapaça mais curta. 

A tartaruga-marinha comum (Coretta) também chamada de 

tartaruga-amarela, tartaruga-cabeçuda, tartaruga-meio-pente 

ou tartaruga-mestiça é uma espécie de tartaruga pertencente 

à família cheloniidoe. Habita no Oceano Atlântico, Pacífico, Índi-

co e Mediterrâneo. É a única espécie do género corretta. A fê-

mea só vem à praia desovar e o potencial de reprodução é ex-

tremamente baixo: as fêmeas põem em média quatro ninhadas 

de ovos e posteriormente possam por um período de aquies-

cência no qual não põem ovos durante dois a três anos. A tarta-

ruga-marinha-comum atinge a maturidade sexual entre os 17 e 

33 anos e a sua expectativa de vida é de 47 a 67 anos.  

JOANA DIAS 

Estas tartarugas são omnívoras e alimentam-se principalmen-

te de invertebrados do leito marinho como gasterópodes, bi-

valves e decápodes. É a tartaruga-marinha que tem um maior 

número de presas conhecidas. Outros alimentos incluem es-

ponjas, corais, anémonas-do-mar, percebes, insectos, ouriços, 

tartarugas recém-nascidas (mesmo que sejam membros da 

sua própria espécie), algas e plantas vasculares. Durante a 

migração por mar aberto, alimentam-se de medusas, molus-

cos flutuantes, ovos flutuantes, lulas e peixes-voadores.  



SÉRIES DE TV 

POWER RANGERS NINJA STEEL 

RITA COSTA 

Começa nos confins do Universo, on-

de Zircon é o campeão e monstros 

lutam para provar quem é o guerrei-

ro mais poderoso. Zircon está deter-

minado a tornar-se invencível usando 

o poder do mítico cristal espiritual 

que contém seis Shurikens (armas) 

sobrenaturais. O único obstáculo no 

seu caminho é uma nova equipa de 

jovens heróis Power Rangers que vi-

vem na Terra e que possuem o cristal 

espiritual.  O maligno Zircon manda 

os seus guerreiros à Terra para rou-

bar o cristal, onde cada batalha épica 

contra os Ninjas Rangers é exibida 

através do universo. Estes contam 

com Shurikens, Sords e Megazords, 

cada um feito do lendário “aço ninja”, 

para que possam impedir a ameaça e 

salvar o planeta da destruição.  

“POWER RANGERS 

NINJA STEEL” É UMA 

SÉRIE QUE DÁ AOS 

FINS-DE-SEMANA NO 

CANAL SIC K. 



SAÚDE E BELEZA 

VITAMINAS 

Esta vitamina é muitas vezes igno-

rada, passando facilmente a ser um 

micronutriente pouco consumido, 

apesar de desempenhar um papel 

importantíssimo no bem-estar ge-

ral e na performance física e des-

portiva. É naturalmente encontrada 

em pequenas quantidades em cer-

tos alimentos, incluindo peixes gor-

dos como o arenque, a sardinha, o 

atum e a cavala. É igualmente en-

contrada em cogumelos que cres-

ceram alimentados por luz ultravio-

leta. Para a tornar mais disponível 

ao consumidor, artigos como su-

mos, laticínios e cereais são muitas 

vezes fortificados.  

Apesar do nome, esta não é uma vitamina, mas sim 

um precursor de uma hormona. As vitaminas são 

nutrientes que o organismo não consegue produzir, 

pelo que têm que ser obtidas através da dieta. No 

entanto, o corpo consegue produzi-la. É, na verdade, 

um grupo de secosteróides lipossolúveis, responsá-

veis pelo aumento da absorção intestinal de cálcio, 

magnésio e fósforo, entre outros efeitos. Nos huma-

nos, os compostos mais importantes pertencentes a 

este grupo são a vitamina D3 (colecalciferol) e  D2 

(ergocalciferol). A vitamina D tem um papel signifi-

cativo na homeostasia e no metabolismo do cálcio e 

a sua deficiência está maioritariamente associada a 

problemas no desenvolvimento ósseo. 

VITAMINA D 

Os Benefícios da vitamina D são a 

mineralização óssea, o alívio de do-

res nas articulações, a redução dos 

níveis de açúcar no sangue, uma 

melhor função muscular, o controlo 

da pressão sanguínea, o aumento 

das defesas do organismo e uma 

melhor capacidade cognitiva. 



ANA CLÁUDIA 

VITAMINA C A vitamina C funciona como uma 

importante vitamina antioxidante, 

que participa em várias reações 

metabólicas no organismo, como o 

metabolismo de ácido fólico, feni-

lalanina, tirosina, ferro, histamina, 

metabolismo de carboidratos, lipí-

dios, proteínas e carnitina. Esta 

vitamina é também muito impor-

tante na síntese de colágeno, razão 

pela qual está muitas vezes pre-

sente nos suplementos de coláge-

no. O colágeno é essencial para a 

manutenção da pele, mucosas, os-

sos, dentes e preservação da inte-

gridade dos vasos sanguíneos. 

Além disso, desempenha também 

um papel fundamental no funciona-

mento do sistema imunitário, já 

que contribui para a proteção das 

células contra a ação dos radicais 

livres, bem como de espécies rea-

tivas de oxigênio, que são gerados 

pela resposta inflamatória. 

A vitamina C também é ne-

cessária para o bom funci-

onamento dos glóbulos 

brancos, a cicatrização de 

feridas e a eliminação de 

vírus e bactérias. 



DIOGO CORREIA 

 

ESPAÇO DESPORTO 

PAREDE FOOT-BALL CLUB  

Hoje vou escrever-vos sobre a história de um 

dos clubes da minha terra, a Parede, que se chama Parede 

Foot-Ball Club. Foi fundado em 8 de Fevereiro de 1928, pelo 

que faltam 8 anos para completar 100 anos de vida. Então 

vamos lá começar… Entre os seus fundadores estava o 

meu tio Wenceslau Guerra, já falecido. O seu equipamento 

tradicional é uma camisola negra-rubra (preta e vermelha) 

com riscas horizontais. As primeiras modalidades foram o 

atletismo e o ciclismo, após as quais apareceu o futebol. 

Hoje, as modalidades praticadas são hóquei em patins, pati-

nagem artística e de velocidade. Ao longo da sua história, 

teve também futebol de 5, andebol, entre outras. Em todas 

estas modalidades o clube já conquistou vários troféus. 

Na minha família, o meu 

avô Miguel jogou futebol 

nos anos 40 e o meu 

pai jogou hóquei em pa-

tins nos anos 70. 



MARIANA MARTINS 

RECEITAS DO MÊS 

QUEIJADAS DE SINTRA 

PARA O RECHEIO 

1 colher (café) de canela 

1 pitada de sal fino 

1,5 colheres (sopa) de farinha de trigo 

160 gramas de açúcar 

4 queijinhos frescos 

8 gemas 

80 gramas de manteiga derretida 

Raspa de ½ limão 

PARA A MASSA 

 

Misture a farinha com o sal e a manteiga corta-

da em pedaços pequenos;  

Amasse, esfregando com a ponta dos dedos; 

Junte o ovo e a água, voltando a amassar; 

Estenda a massa com um rolo de cozinha numa 

superfície plana, ligeiramente polvilhada com 

farinha, deixando-a com espessura fina; 

Recorte 12 círculos na massa e forre as for-

mas de queijada salpicadas com água. Reserve.  

PARA O RECHEIO 
 

Comece por passar os queijos numa tigela funda e 

incorpore queijos por um passador de rede fina, 

pressionando com dedos;  

Deite a pasta dos queijos numa tigela funda e incor-

pore o açúcar, o sal, a raspa de limão e a canela, 

juntando depois as gemas e a manteiga derretida; 

Misture bem até os ingredientes ficarem ligados;  

Distribua o creme pelas formas e leve a cozer du-

rante cerca de 25-30 minutos; 

Deixe amornar e desenforme; 

Sirva as queijadas levemente mornas ou frias.  

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO 

PARA A MASSA 

Ovo 

1 pitada de sal fino 

120ml de água 

350 gramas de farinha de trigo 

75 gramas de manteiga 

INGREDIENTES 



ANDRÉ DIAS 

 

ESTA É A RECEITA 

BASE. DEPOIS PO-

DES COLOCAR O 

QUE QUISERES! 

RECEITAS DO MÊS 

PIZZA DE CANECA 

O QUE PRECISAS COMO SE FAZ 

4 Colheres de sopa de farinha; 

3 Colheres de sopa de leite; 

1 Colher de sopa de azeite; 

1 Colher de sopa de molho de tomate; 

1 Colher de sopa de mozzarella ralada; 

3 Rodelas de pepperoni ou chourição; 

1 Colher de chá de ervas secas 

1 pitada de sal; 

1 pitada de fermento 

Numa caneca que possa ir ao micro-

ondas mistura a farinha, o fermento e o 

sal. Junta depois o leite, o azeite e coloca 

o molho por cima desta mistura. Polvilha 

com as ervas secas, com o queijo e junta 

as fatias de chourição. Leva a caneca ao 

micro-ondas durante um minuto ou até 

que a cobertura fique a borbulhar. Deixa 

arrefecer e come com uma colher. 



LUÍS CARLOS 

SANDRA MOREIRA 

MÚSICA DO MÊS 

O QUE LÁ VAI - DAMA 

De queixo aberto eu vi tudo (ya) 

Vi toda a virtude? 

Entre o passado e o presente a viver isolado 

Eu era só um eco do meu ego se eu não sou então quem é? 

E tudo em mim era sonho e as palavras poemas 

Desculpas de sonso e apanhado em esquemas 

Nunca se sabe bem de onde é que veio 

Vou contar-te um segredo se não contares a ninguém 

E o não sei se faço, não sei se posso 

Sempre fui bicho raro que só faz se pode 

Só queria atenção e mostrar uns dotes 

Vivi tudo sozinho a precisar de todos 

O que lá vai lá vai e eu caí em mim 

Como é que lá vai se ainda está aqui? 

Eu não mudei, só não quis ser mais assim 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

Diz-me o que é que tem 

Oh diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

Olha pra ti Mike e vê como cresceste 

'Tá tudo tão diferente e tudo parece o mesmo (só) 

Ver-te duma nova forma é conhecer-te outra vez 

Ver-te de uma nova forma tocar-te pela primeira vez 

Vais sair de casa vai na calma tem juízo 

Vai ligando à tua mãe brigas afasta-te disso, Mike 

Outros desatinos, Mike 

Outros desafios, Mike 

Dá sinais de ti 

Não te esqueças nunca donde vens! 

Eu não te vejo tanto mas eu nunca te vi tanto 

Sei que às vezes tenho um muro em que me escondo de 

vez em quando 

Pequenas teimosias, agradar em demasia 

E não sabia que já tinha tudo aqui só que não via 

Ei, olha p'ra ti tão crescida 

Os olhos tão iguais para mim és sempre a mesma 

Cames e peixinhos 

Escondidas e pé-coxinho 

Solta a vela, 'tá de sul, olha o Miguelinho 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

E se só vai e não volta mais diz-me o que é que tem 

Diz-me o que é que tem 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 

O que lá vai lá vai 



ANIVERSÁRIOS 

SANDRA MOREIRA 

 

 

4 MAI 
TERESA 

LUPI 

5 MAI 
LUÍSA 

FERREIRA  

16 MAI 
MÓNICA 

CARVALHO 

28 MAI 

JOSÉ MARIA 

SANTOS 

12 MAI 
MICAELA 

NASCIMENTO 

29 MAI 
CARLOTA 

DUARTE 

6 JUN 

BERNARDO 

MARTINS 

8 JUN 
FRANCISCO 

COELHO 

9 JUN 

DENISE 

RICO 

11 JUN 
PEDRO 

CANDEIAS 

14 JUN 
ANA CLÁUDIA 

FERNANDES 

18 JUN 
ANDRÉ 

CIDADE 

19 JUN 
MIGUEL 

MENERES 

9 MAI 
ANA 

BRÁZ 

11 MAI 
SEBASTIÃO 

ALBUQUERQUE 

19 MAI 
FRANCISCO 

LUSQUINHOS 

22 MAI 
FERNANDA 

ROBALO 

19 JUN 
FELIPA 

SILVA 

22 JUN 
CARLOS 

FERREIRA 

PARABÉNS 

A TODOS! 



SABIAS QUE... 

O LUÍS CARLOS LEVOU COM UM OVO NA CABEÇA? 

A LINA QUIS VESTIR AS CALÇAS DO ADRIANO? 

A RITA ALVES LEVOU COM CHANTILI NA CARA? 

MARIANA MARTINS 

SANDRA MOREIRA 

A RITA COSTA CAIU ENQUANTO FAZIA UMA CAMINHADA? 

A MARIANA NÃO GOSTA QUE LHE CHAMEM MARGARIDA? 

A JOANA TEM UM NAMORADO FORA DA QUINTA ESSÊNCIA? 

O AFONSO ESTÁ APAIXONADO PELA MARIANA? 

A SANDRA MOREIRA ESTÁ APAIXONADA? 

O PEDRO FILIPE ANDOU A PINTAR AS UNHAS? 



 

 

 

DIMAS GUERREIRO 

MÚSICA COVID 19 

Nesta vida tudo começou pela China 

Está a infectar Portugal inteiro e a Europa 

Mas isto aqui vai acabar tudo bem 

Eu sei, é difícil estar em casa 

Mas temos de respeitar as regras 

Aqueles que já foram embora 

Estenderam as mãos para Deus 

ESPECIAL! 

E tudo vai ficar bem 

E tudo vai acabar bem 

Obrigado à Qe 
Temos tudo para dar 

Na Europa conseguimos um futuro melhor 

Quem não ajudar não vai ficar bem 

Aprende a ficar em casa 

Aprende a lavar as mãos 

Não morras E tudo vai ficar bem 

E tudo vai acabar bem 

Obrigado à Qe 


