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Nº 52 

NO JI DO REFÚGIO O ANO FINALIZOU ASSIM.. 

      PROJETO ECO ESCOLAS         Reduzir, reutilizar, reciclar, criar uma horta  
                                                              Encontro entre eco – escolas  

           Alguns dos momentos que vivemos ao logo do ano … 

Eco -código 

Dia mundial da Energia  - Fomos a pé ,com a ajuda da escola segura ver um posto de carre-
gamento de carros elétricos com energia solar. Demos uma voltinha nos carros . 

Exposição – Eco       Trabalhos das  EB/JI Refúgio e Lã e a Neve 

    Dia da criança … Complexo Desportivo 

                             Convívio final de ano 
  Com apresentações de filhos para pais e pais para filhos  

    Articulação entre ciclos  

    Momento musical  com EPABI 

    Projeto leitura em vai e vem Dia do Patrono — Dramatização  
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Atividades Eco Escolas 

 
Todos os alunos, professores e auxiliares da Escola “A Lã e a Neve” vieram passar um dia na Escola 

do Refúgio para celebrarmos em conjunto a Semana Eco Escolas. Fizemos muitas atividades e apren-
demos muito. 

Festa de Final de Ano 
 
No dia 23 de junho, fizemos, com a participação de todos, uma festa para comemorar o final de mais 
um ano de trabalho. Correu tudo muito bem e todos se divertiram muito. Até para o ano. Boas Férias!  
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NO JI DE SANTO ANTÓNIO O ANO FINALIZOU ASSIM.. 

As artes plásticas na educação de infância assentam essencialmente em atividades de expressão, frui-
ção, experimentação e descoberta. 
Foi nesta perspetiva que ao longo do ano letivo se proporcionou às crianças contactos com a arte e 
seus criadores, da cultura artística portuguesa mas também universal, terminando o ano “Conversando 

sobre Miró.  

ACONTECEU… CONVERSAR SOBRE MIRÓ 
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ACONTECEU EM SANTO ANTÓNIO… MOMENTOS INESQUECÍVEIS 

“Há musica na escola”, 
concerto promovido pela 
Câmara Municipal em 
conjunto com a EPABI 

Visita de Estudo a Aveiro 
Funceramics,  
Minigolf da 
Costa Nova  
Salinas 

Dia Mundial  
da Criança 

 
No dia 1 de junho a Câmara Mu-
nicipal organizou uma festa do 

Dia Mundial da criança no Complexo Desportivo. 
Todas as crianças da minha escola foram de au-
tocarro. No autocarro as meninas estavam muito 
felizes porque iam ver a Sara. 
Quando chegámos todos os meninos e meninas 
começaram a gritar porque havia muitos insuflá-
veis. No complexo disseram-nos para irmos para 
o insuflável número 7.  
Lanchámos e depois fomos ver o concerto da Sa-
ra. 
No fim, regressámos à escola. Foi uma manhã 

muito fixe! 

Festa de encerramento do ano letivo 
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Nº 52 
ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE S. SILVESTRE…  

ACONTECEU...DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Á DESCOBERTA DA ARTE URBANA NA CIDADE 

FESTA DE ENCERRAMENTO EM S. SILVESTRE 
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NA EB DE SÃO SILVESTRE O ANO FINALIZOU ASSIM.. 

 A NOSSA ESCOLA FESTEJOU O ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO COM MUITAS ATIVIDADES… 

TAMBÉM NOS DESPEDIMOS DOS FINALISTAS. 
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… Festejamos o Dia Mundial da Criança com muita alegria e animação; 

...Fomos a Lisboa visitar o Oce-
anário. 
 “ Foi um dia espetacular! ” 

...Em articulação com EB1 do Rodrigo e a Professora Bibliotecária ouvimos histórias e os fina-
listas visitámos a escola; 

… E terminamos com as marchas populares. 
 “ Foi um dia espetacular! ” 
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NA EB DO RODRIGO ANO FINALIZOU ASSIM.. 

VISITA DE ESTUDO 
FORJA - FERRO CENTRO INTERPRETATIVO DA CEREJA—FERRO 

QUINTA DAS RASAS – FERRO 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

A C. M. da Covilhã, com o apoio da U. de Freguesias Covilhã e 
Canhoso, proporcionou um dia diferente, cheio de diversão e ani-
mação.  
Assistimos ao espetáculo de “O Mundo da Sara” . 
Parabéns pelo evento e muito obrigado por nos ter transportado 
ao Mundo da Magia... 
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Nº 52 
AO LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE 

Galardão Bandeira 

Verde Eco-Escolas 

“Hortas Bio nas  

Eco-Escolas” 2º pré-

mio 

Pré-Escolar 

Dia Mundial da  

Alimentação: 

Traba-
lhos do 
início 

do ano 
letivo 

Magusto: hastear a 

bandeira Eco-

Escolas. Publicação 

no site Global Action 

Days /Eco-Escolas . 

Ciência  
na Escola 

Prémio Funda-
ção Ilídio Pinho  

Menção Honrosa 

Dia Mundial da Música 

Dia Internacional  

da Paz 

Dia das Bruxas 
Dia da Bolota: “Bolotas 

e mais bolotas…”  

Ciência na Escola: Fun-

dação Ilídio Pinho 

Dia do Pijama 
Dia da Pessoa  

com Deficiência 

Natal Dia de Reis 
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O LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE 

Somos “Heróis da fruta”! Prémio de Mérito: Ciência 

na Escola 

Fundação Ilídio Pinho  

“ Bolotas e mais bolo-

tas…” - Pré – Escola 

Preparando 

a chegada 

dos chapins 

azuis  

Carnaval 

Dia Mundial da Árvore 

Semana da 

Leitura 

Rabanitos  e moran-

gos da horta biológica 

Dia Mundial da Terra 

Visita ao Jardim Zoológico 

Semana Eco-Escolas /

Encontro  Eco-Escolas 

E o ano letivo terminou... 
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VISITA DE ESTUDO 
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NA EB DA BOIDOBRA ANO FINALIZOU ASSIM.. 

Em junho aconteceu Terminamos o ano letivo com uma Visita de             
Estudo à Quinta de Santa Iria — Teixoso 

Agradecemos aos Pais pela colocação do ar condicionado em todas as salas da escola.  
                                                           Muito Obrigado 
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Nº 52 Jardim de Infância de Peraboa 

Vivências do mês de junho... 

Começámos o mês 
de junho com a ex-
periência da disso-
lução de diversos 
materiais na água. 

Ainda no mês de maio preocupámo-nos em manter o 
nosso coração saudável fazendo uma longa caminhada. 
E para nos refrescarmos preparámos um delicioso gela-
do de cereja. 

Dia mundial da criança, no complexo desportivo da Covilhã. Adorámos! 
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 NA EB1 Mª AMÁLIA VASCONCELOS O ANO FINALIZOU ASSIM.. 

...logo o dia começou com grande festa: “Dia Mundial da Criança” 

...aprendemos a “tocar” flauta... ...fomos ao concerto do João Só... 

...e fomos ouvir histórias à Biblioteca... 

...ainda houve a Festa dos Finalistas, 
mas os nossos são muito envergo-
nhados e não quiseram tirar fotogra-
fias, no entanto, Parabéns para eles 
e muito Boas Férias para todos vós, 
Até para o Ano. 
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Nº 52 ESCOLA EB PÊRO DA COVILHÂ —  4º   

 Dia da Criança 

 

 

 

 

 

 Espetáculo na ANIL “João Só”  

 

 

 

 

 

 

Mini concerto da EPABI Encerramento do Ano Letivo 

Ida à Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Estudo ao Planetário e Museu dos Coches em 

Lisboa 
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Bons momentos vividos na Escola  

No dia 22 de junho de 2017 reali-
zámos a nossa Festa de Final de 
Ano. 
Começámos com uma Tarde 
Desportiva. No Pavilhão realizá-
mos saltos à corda, jogos de 
equilíbrio, lançamentos de bola, 
manuseamento de arcos, ativida-
des de BTT, dança criativa, etc.  
Para terminar jogámos à bola 

( Pais contra a Alunos)e tivemos 

uma aula de Zumba com Mães, 

Alunos e Professores da nossa 

escola. 

Mas a festa e a animação continuou e fomos para a nossa escola. 
Aqui estava preparada uma exposição de trabalhos e fotografias de 
algumas atividades que realizámos ao longo do ano letivo. 
A grande surpresa foi o maravilhoso insuflável, que o Sr. Presidente 
da Junta nos proporcionou. Ficámos tão contentes que nem imagi-
nam…. Pois ainda somos crianças! 

Os alunos de 4º Ano, receberam a pasta de finalistas, uma pequena lem-
brança e tiraram fotos numa moldura especial. 
De seguida, fomos conviver num lanche que os nossos pais prepararam 
para todos. 

Com vozes bem afina-
das e muito alegres ter-

minámos cantando a 
canção “ Sou a Escola”. 
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“Comunicar em Contexto Escolar”, foi a Sessão realizada no 
dia 2 de junho para os alunos dos Cursos EFA B3 e EFA Secun-
dário. 
  Esta atividade de comunicação e reflexão foi orientada pela do-
cente Sara Ramos, do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto 
e esteve integrada num projeto elaborado pelos alunos e profes-
sores de um Curso de Formação Profissional de Programação 
Informática. 
  Sara Ramos, apresentou um vídeo e frases elaboradas pelos 
alunos do Curso referido anteriormente, com o objetivo de moti-
var nos participantes, a reflexão, comunicação, espirito critico, 
novos valores e formas de vida. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 SESS ÃO  

“COM UNIC AR  EM  CONTE XTO  ESCOLAR  

  A vila de Belmonte, os seus mu-
seus e monumentos, foi o itinerário 
da Visita de Estudo com os partici-
pantes das atividades escolares que 
decorreram neste ano letivo, nesta 
instituição prisional. 
   Alunos, Professores, Guardas Pri-
sionais, e Técnicos de Reeducação 
visitaram no dia 20 de junho, o Mu-
seu dos Descobrimentos,  o Ecomu-
seu do Zêzere, o Museu do Azeite  
o Museu Judaico, a estátua de Pe-
dro Álvares Cabral e o castelo desta 
vila. 
  A Professora Esperança, residente 
nesta vila, foi a guia desta atividade, 
facultando informações sobre o vas-
to património histórico de Belmonte. 

 CONCERTO  

 F IN AL DO ANO LE TI VO  

  António Duarte, foi o músico convidado 
para realizar no dia 21 de junho, um 
Concerto comemorativo do final do ano 
letivo 2016/2017.O músico interpretou 
temas do seu último CD e privilegiou a 
música tradicional portuguesa.   
  Este magnífico momento musical, teve 
como objetivo principal assinalar o final 
do ano letivo, o esforço e os sucessos 
dos seus participantes, professores e 
alunos e motivar a inscrição dos elemen-
tos da comunidade prisional nos Cursos 
do próximo ano escolar. 

 VIS ITA DE  ESTUDO  

ROTA DOS  M USEUS 

BELM ONTE  
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1º CAPÍTULO 
Era uma vez um menino chamado Dinis que vivia no centro do país numa 
vila chamada Boidobra. Um dia os pais decidiram passar um fim-de-semana 
fora e leva-lo até a praia de Carcavelos, quando chegaram ainda de manhã, 
foram diretos para a praia. Todo sorridente e contente, lá vai o Dinis para a 
água com a sua prancha. Estava a surfar e de repente teve uma cãibra, viu 
que sozinho não conseguiria sair dali sozinho. Subitamente apareceu um 
menino que o ajudou a sair da água. Por instantes ele ficou perplexo e admi-
rado por ainda haver pessoas assim.  
Como pessoa educada Dinis virou-se para ele e disse-lhe: 
-Muito obrigado por me ajudares! Como posso agradecer-te? 
-Sendo meu amigo! Respondeu Alfredo. 

Saíram da água, e foram fazer um castelo de areia.  
Ao fim da tarde, foram todos a para casa do Dinis. Depois do jantar ainda 
houve tempo para umas pequenas brincadeiras. Para celebrar esta ami-
zade com alguns entraves, os pais do Alfredo deixaram-no ficar em casa 
do Dinis. Depois de todos estarem a dormir, os dois amigos ouviram um 
barulho estranho e a seguir viram um vulto que parecia de um homem. O 
Dinis amedrontado perguntou:          
-Ouviste este barulho Alfredo? 
-Sim, ouvi! Respondeu Alfredo. 
-Vou ver o que foi este barulho! Exclamou Dinis. 
Ele foi ver a sala, enquanto isso Alfredo continuou a dormir. Dinis entre-

tanto viu uma sombra de uma pessoa, aproximou-se e de repente o homem colocou-o dentro de um 
saco e levou-o sem ninguém dar por isso.  

  No dia seguinte quando Alfredo acordou viu que Dinis não 
estava no quarto foi procurar na casa toda mas não o encontrou. En-
tão foi avisar os pais de Dinis e pô-los a par do sucedido. Decidiram 
irem à polícia e também espalharem cartazes com a foto do Dinis. Até 
que chegou a noite sem novidades nenhumas. Alfredo arrumou as 
suas coisas e foi a procura do Dinis. Ao fim de umas horas Alfredo 
sem encontrar nada desistiu. Percorrendo o caminho de volta encon-
trou um sapato do Dinis, que continha a seguinte mensagem: 
«Socorro! um homem pôs-me dentro de uma carrinha preta ajudem-
me!»                                                                                                                                                                                   
Alfredo olhou a volta e viu a tal carrinha estava estacionada numa es-

quina. 
 
Ele foi em direção a carrinha abriu a porta e deparou-se com muitos sacos. 
Então ele pensou que podia valer a pena. Alfredo abriu os sacos todos e 
quando abre o último saco reparou que Dinis estava lá dentro. Quando iam 
a sair da carrinha o homem misterioso apareceu! E num piscar de olhos pô
-los a dormir. Quando acordaram viram que estavam presos.  
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PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

 
 O segurança que os estava a vigiar deixou-se dormir. Eles aproveitaram para tirarem as chaves 

ao guarda. Ao tentar escapar foram apanhados. Então o guarda atou - 
os a um poste. Cinco minutos depois o guarda foi ao telefone. O guarda 
esqueceu-se das chaves em cima da mesa e Alfredo aproveitou a situa-
ção, chamou o Dinis baixinho dizendo-lhe 
-Dinis, olha as chaves, AGARRAS! 
-Não sei se chego lá! Exclamou Dinis. 
-Tenta! Exclamou Alfredo.    
           Dinis tentou mas não conseguiu. Mas depois de várias tentativas 
arrebentou a corda com toda a força pegou nas chaves libertou Alfredo 

e fugiram! 
Quando abriam a porta o guarda acordou apanhou-os e disse:  
-Vocês são espertos mas não vão conseguir sair da última cela! 
HAHAHAHA! 
         O homem pô-los a dormir. Quando 
acordaram viram que já não estavam 
amarrados. Sem fazerem barulho fugi-
ram por uma janela, mas sem darem por 
isso estava um senhor que ao vê-los dis-
se-lhes para fugirem e que não se dei-
xassem apanhar. Telefonaram para a po-
lícia e contaram o sucedido. Foram ao 

local, averiguaram e descobriram que era um homem procurado internaci-
onalmente e muito perigoso. Ao fim de uns meses foi apanhado num res-
taurante.      

 
 

2º CAPÍTULO 
          
           Um ano depois, Alfredo e Dinis voltaram a encontrarem-se no 
mesmo sítio na praia e recordaram os momentos aflitivos que passa-
ram os dois juntos, quando de repente aparece o Afonso ameaçando-
os uma vez mais. Mandou que entrassem no carro.  
  Dinis o mais destemido perguntou ao Afonso enquanto ele conduzia o 
porquê disto tudo e porque era procurado no mundo inteiro.  
             A resposta dele foi porque não conseguia conquistar um amigo 
que fosse. E quando relembrou que à um ano atrás o Alfredo tinha aju-
dado o Dinis a sair da água, as brincadeiras de areia, as brincadeiras 

depois de jantar e sobre tudo o Alfredo ter ficado em casa do Dinis sentiu muita inveja e ciúmes. Os dois 
amigos olharam um para o outro admirados e perplexos. Então os dois amigos decidiram que o Afonso 
teria que ir para uma ilha durante três meses para fazer uma cura para o perdoarem e os pais tirarem a 
queixa. E assim foi. Três meses depois encontraram-se como combinado. O Afonso estava reabilitado e 
fizeram uma festa, acabaram os três a comerem gelados. 
      E foi assim que o dia da AMIZADE passou a ser festejado no dia 14 de Fevereiro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
             FIM!!! 
 
 
 
 
 
 
 

(Esc r i t or es  e i l us t r ad or es :  L eon or  P i nt o,  Mad al en a P i nt o,  D avi d  Mont e i r o ,  Mat i l d e P er e i r a ,  An a J ú l i a  C or r e i a ,  

Mar i an a P er e i r a,  Gu i l her me D uar t e,  S i mão S ampai o –  EB/J I  da B oi dob r a)  

Esta história foi feita nos intervalos 
sob orientação da AO Manuela  
Rabasquinho  
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O meu livro favorito 

 O meu livro favorito é: ” Harry Potter e a Câmara dos Segredos” e a sua autora é J.K. Rowling. 

Este livro fala sobre um rapaz muito especial chamado Harry Potter. Este é o seu segundo ano em 

Hogwarts e ele está muito contente, pois já não vive com os tios e  o primo. No meio do ano letivo, 

Harry descobre para onde foi a criatura maldosa que matou os seus pais e que mais tarde, depois de 

muitos mistérios e sustos, o tenta matar. Mas Harry consegue salvar-se e mata-o... 

 Este é o meu livro favorito porque mal li o primeiro livro desta coleção, apaixonei-me logo por 

ela e também porque é um livro cheio de aventuras e mistérios interessantes. 

 Este livro foi-me dado no Natal, pela minha madrinha, que é uma grande fã do Harry Potter, e 

foi graças a ela que eu fiquei fã desta magnífica personagem. 

 Eu recomendaria a leitura destes livros porque são muito interessantes e principalmente neste 

livro, verifica-se muito isso, pois ao matar Lord Valdemort ( a criatura maldosa) e a sua cobra, o livro 

acaba, por isso põe-nos curiosos para lermos o seguinte. 

                                              Laura Baltazar, nº 18, 6º 2 

PEQUENOS “GRANDES” POETAS 

Viver a Música 
 
A Música faz-me bem 
É uma arte que possui magia 
Não tem varinha de condão 
Mas faz com que eu sorria. 
 
Sorrio ao cantar, 
Ao tocar o meu instrumento 
Um grande e fiel amigo 
Que me presenteia a cada momento. 
 
Ao deslizar a caneta no papel 
Desenho figuras e notas musicais 
Estas darão lugar a ritmos 
E a melodias surreais. 
 
A Música é uma borboleta, 
Voa, voa sem parar 
Por ela sempre nos encantamos, 
Provoca-nos um brilho no olhar. 
 
A forma como nos expressamos, 
O amor e a nossa disposição 
Tudo isso a música influencia, 
Conquistando o meu coração! 
 
                                          Mª José Silva, 6º1 

A Música a meu ver 
 
Se não houvesse Música 
Não havia diversão 
Não haveria a mesma vida 
Que hoje existe, então. 
 

A Música é incrível 
É como se fosse magia 
Quem não gosta de Música 
Perde muito na vida. 
 
Quando estou sozinha 
A Música faz-me companhia 
Não preciso de mais nada  
Para além desta amiga 
 
A Música, a meu ver 
É uma forma de expressar 
De escrever e de ler 
Um poema de arrasar. 
 
                          Lara Canário, 6º1 
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A Música tem sentimentos 
Apaixona Corações 
Todos os instrumentos 
Despertam emoções 
 
É doce o violino 
Suave o piano 
Têm um som lindo 
Com tom italiano 
 
É mais severa a guitarra 
Mas harmoniosa também 
Parece uma cigarra 
A cantar muito bem 
 
A percussão é agitada 
Tem vários instrumentos 
A Música é animada 
E todos ficam atentos 
 

Tanto o clarinete 
Como a flauta transversal 
Fazem um brilharete 
E um espetáculo colossal 
 

É harmónico o acordeão 
Toca qualquer melodia 
É um instrumento alemão 
Que dá muita alegria 
 

É com estes instrumentos 
E muitos mais 
Que se transmitem senti-
mentos 
Belos e essenciais 
 
Leonor Casteleira, 6º1 

O meu instrumento 
Ah, como eu adoro 
O meu instrumento 
Que sempre que estou triste 
Se transforma no meu alento 
 

Por entre gerações passou 
Até às minhas mãos chegar 
Seu som desvanece meus me-
dos 
Pois basta um só Lá 
E o Sol volta a brilhar. 
 
Desde os cinco anos 
que aprendo a tua arte 
Cada peça, escala ou arpejo 
Conhecer todos os teus segre-
dos 
É, pois, o meu maior desejo. 
 
Basta apenas uma nota tua 
E logo sou levada até Marte 
Quando te toco sinto 
Que sempre de ti fiz parte. 
 
Em cada melodia que toco 
Por entre as cordas 
Meus dedos deslizam 
E de cada vez que o faço 
Meus sonhos se realizam. 
 

Contigo cresci 
Acompanhas-me em cada pas-
so 
Sempre tocando juntos 
Atravessando cada compasso. 
 

Sete anos se passaram 
Desde que te toquei 
E quando digo isto não minto 
Mas sempre te adorei. 
 
Soube logo que eras o tal 
Só tu e mais nenhum 
Somos tu e eu para sempre 
Somos tu e eu apenas um. 
 
Quando estou contigo 
Desaparece o mal 
Se eu imaginasse 
O instrumento perfeito 
Eras tu tal e qual. 
 
Tua música ilumina a minha vida 

Teu som meus passos conduz 
Tua alma indica o meu cami-
nho 
Traçamos juntos, o nosso des-
tino. 
 
                       Mª Leonor Pestana, 6º1 

 

Se o meu instrumento tivesse 
vida 
Seria o meu melhor amigo! 
Se o meu instrumento pudesse 
andar 
Andaria sempre comigo! 
 
O som que ele me dá 
A alegria que ele me traz 
Somos dois companheiros 
Numa estrada sem caminhos. 
 
Pode haver muitos instrumen-
tos 
mas eu escolhi o tal 
O tal que está lá sempre 
Esteja eu bem ou mal 
 
A magia que ele me dá 
que me enche o coração 
a magia que ele me dá 
quando toco uma canção! 
 
Diana Metelo, 6º1 
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DESPORTO  ESCOAR 

ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ 

CAMPEÕES DISTRITAIS DE FUTSAL 

Infantis B Masculinos 

No dia 31 de maio, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica Afonso de Paiva, em Castelo 

Branco, realizou-se a Final Distrital de Futsal - Infantis B Masculinos, com a participação das seguin-

tes equipas: Escola Básica Pêro da Covilhã; Escola Básica Afonso de Paiva de Castelo Branco; Es-

cola Básica e Secundária de Proença-a-Nova e Escola Básica do Teixoso. 

Na parte da manhã a nossa equipa venceu a Escola de Proença-a-Nova por 3-2. 

Na parte da tarde, na grande final, a Escola Básica Pêro da Covilhã venceu a Escola Básica Afonso 

de Paiva de Castelo Branco por 8-5, tornando-se assim campeões Distritais. 

Os jogos decorrem com grande espírito desportivo e de camaradagem entre todos os intervenien-

tes. 

PARABÉNS AOS NOSSOS CAMPEÕES 

EM CIMA: Professor António Reis; Salvador Nave (6º2); Pedro Gomes (6º7); Eduardo Monteiro (6º6); 
Rodrigo Lourenço (6º7); Rui Martins (6º3) e João Taborda (6º3). 
EM BAIXO: José Azevedo (6º9); João Formiga (5º7); João Rodrigues (6º2); Ricardo Cardona (5º4); 
Vasco Cunha (6º9); Duarte Simões (5º3). 

Professor Responsável pela Equipa 
António Reis 
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 Sessões de animação de leitura nos JI/EB 

  Encontros com escritores 

  Datas comemorativas 

 Concursos 

E muito, muito mais… :) 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.com/ 
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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