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Jovens Amigos,

Este é o quarto livro do projeto “Fábrica de Histórias” da autoria dos alunos do 1.o Ciclo da Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo, entidade que congrega os interesses comuns dos municípios e da população do distrito de Portalegre. Revisitando esta série 
de publicações, que passou também já pelo cinema, tenho de confessar a minha admiração pela qualidade e pela forma interessante 
como têm apresentado histórias, saberes, tradições e culturas que nos caraterizam como região e como pessoas.

Com mais esta obra sinto-me particularmente feliz por ser um tema tão atual, abrangente e decisivo para o futuro da vida no planeta 
Terra, nossa casa comum, que ao longo do tempo nem sempre tem sido tratada com o carinho e o cuidado merecidos e indispensáveis 
à sobrevivência, em que a falta de consciência coletiva, nos tem colocado todos em risco. Com efeito a ação nefasta do Homem 
no uso desenfreado dos combustíveis fósseis e dos recursos naturais, tem levado a alterações no clima que, se não forem revertidas 
no mais curto espaço de tempo possível, vão ter consequências incalculáveis na escassez de água, nas espécies vegetais e na vida 
animal, com alterações no nosso bem estar e qualidade de vida, colocando em risco a sobrevivência das pessoas, dos animais e das 
plantas, como hoje existem. 

Este livro revela uma consciência tão grande da vossa parte sobre a importância da água no nosso dia a dia, que nos aumenta a 
responsabilidade de tudo fazer – já hoje! – para preservar, o ambiente, a natureza, a vida na Terra…

Lamento que a minha geração, as gerações mais velhas, não tenham conseguido preservar e conservar o planeta de forma a deixar 
aos vindouros, à vossa geração, uma herança de bem estar e qualidade, como seria normal de pais para filhos.

De realçar, no entanto, a certeza da consciência, da capacidade e do vosso querer, crianças e jovens de hoje, em corrigir o legado 
recebido e transformar um planeta ameaçado numa Terra de futuro e bem estar. 

O Nosso Muito Obrigado, abrangendo também os professores pelo trabalho de abrir e despertar a consciência e os valores que 
vos tornam uma geração capaz de transformar o mundo num mundo melhor.

Parabéns.

Grande abraço.

Hugo Hilário
(Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo)





A candidatura da CABEÇUDOS ao Programa Garantir Cultura, apoiado 
pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização (COMPETE 2020), permitiu a realização e concretização 
daquela a que chamamos Fábrica de Histórias Alto Alentejo – IV, por estarmos 
certos de que já ganhou o seu espaço e o seu tempo. Assim, sendo este o 4.o 
ano e o 4.o livro a sair desta fábrica que tem envolvido crianças e jovens 
do Alto Alentejo, conseguimos (finalmente!) chegar aos 15 concelhos que 
integram esta sub-região alentejana. E que melhor tema do que a ÁGUA 
para, em cooperação, termos escrito e ilustrado um livro, que expressa 
opiniões transparentes e transversais deste nosso pequeno mundo, mas que 
refletem questões tão importantes pensadas por esse Mundo afora? Neste 
ano, 666 alunos do 3.o e 4.o anos, crianças-autoras ávidas de aprendizagens 
e conhecimento, cuja capacidade de criação, imaginação, criatividade não 
cabe neste livro inteiro, decidiram dar-nos a conhecer a ÁGUA. Ao longo de 
quinze temas, abordados e discutidos nas oficinas de escrita, percebemos 
que estas crianças estão em sintonia holística com todos os seres que sentem, 
cada um à sua maneira, que ÁGUA é VIDA. As oficinas de ilustração deram-lhes 
espaço para numa outra linguagem expressarem as suas ideias, observarem 
pormenores e revelarem, recorrendo a muitas técnicas e experiências, que a 
ÁGUA é transparente, mas pode ser azul, verde ou cor de laranja, pode ter 
tantas cores e formas que até passou para muitas mãos e muitos dedos, que 
no final se lavaram com… ÁGUA. 

A palavra «ÁGUA» aparece escrita 405 vezes neste livro, a salpicar os quinze 
textos subordinados aos temas propostos a que se juntaram mais quinze, 
fruto do desafio que fizemos a alunos e professores: que nos contassem 
histórias de como era, é e será a ÁGUA em cada um dos seus concelhos. 
Esta outra parte, deste único livro feito de ÁGUA, quer dar a conhecer ao tal 
grande Mundo as histórias, o património, as lendas e as tradições da nossa 
ÁGUA que é de todos.

A equipa CABEÇUDOS
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A ÁGUA NA VIDA E A VIDA NA ÁGUA ARRONCHES

CICLO DA ÁGUA ELVAS

MUNDO AQUÁTICO MONFORTE

A ÁGUA DOS MITOS E DAS RELIGIÕES ALTER DO CHÃO

ÁGUAS INDOMÁVEIS GAVIÃO

A ÁGUA NAS PLANTAS E NO CORPO HUMANO SOUSEL

CAPTAÇÃO DE ÁGUA CASTELO DE VIDE

ARMAZENAMENTO E CONDUÇÃO CRATO 

ÁGUAS TERMAIS NISA

UTILIDADE DA ÁGUA PORTALEGRE

POUPANÇA DE ÁGUA FRONTEIRA

ÁGUAS POLUÍDAS CAMPO MAIOR

TRATAMENTO DE ÁGUAS MARVÃO

LAZER E RECREIO AVIS

A FORÇA DA ÁGUA PONTE DE SOR



Quando o mundo apareceu não havia nada. Não existia nenhuma forma de vida. Primeiro, apareceram as bactérias e            
os micróbios. Às bactérias e aos micróbios chamamos seres microscópicos porque são tão pequeninos que só se veem         
com um microscópio. Mas algum tempo depois a vida na água transformou-se. Surgiram as medusas e as algas. O primeiro 
animal do mar foi uma espécie de medusa muito simples. Com o tempo foram-se multiplicando e modificando e, como 
eram muito curiosos, começaram a crescer-lhes patas e saíram da água para terra. E formaram-se os primeiros anfíbios. 
As plantas, por seu lado, para irem para terra, começaram a ganhar raízes e assim alimentavam-se.

Na superfície da água há plâncton. O plâncton divide-se em zooplâncton e fitoplâncton. O fitoplâncton é uma espécie 
de planta e o zooplâncton é uma espécie de animal. São muito pequenos mas são importantes porque servem de comida 
para os peixes pequenos. E os peixes pequenos servem de comida aos peixes maiores. 



O mar é muito fundo. Até aos primeiros 200 m de profundidade é onde há mais animais e plantas porque há mais 
luz, mais oxigénio e está mais quente. A claridade do Sol chega até aos 200 m de profundidade. Os peixes que 
vivem nas profundidades do mar têm olhos muito grandes para conseguirem ver, porque é tudo muito escuro. 
Alguns até têm uma lanterna. 

Os rios e os lagos são muito importantes para as aves migratórias. É aí que as aves pousam e descansam,          
comem e bebem quando migram. Depois ganham forças e podem seguir viagem. 

Alguns rios têm matas ribeirinhas. Muitos animais podem fazer ninhos e criar famílias nas matas. Estas árvores           
e arbustos que ficam junto aos rios também dão oxigénio à água. E os peixes respiram o oxigénio pelas guelras. 



Há peixes que vivem nos mares e outros que vivem nos rios. Na água não há só peixes, como a pescada e a abrótea.            
Há moluscos, com o corpo mole, como o polvo, crustáceos como a lagosta e o lagostim, anfíbios como a rã, répteis como 
a tartaruga, o lagarto de água ou as cobras de água e mamíferos, como as baleias, os golfinhos, as focas ou as lontras. 
Os cavalos-marinhos são os únicos peixes que nadam na vertical. O maior animal do mundo é a baleia azul, mas há muita 
gente que quer matar as baleias.

Há uns animais chamados corais que são muito coloridos e bonitos. Ficam na superfície, nos recifes de corais, onde ainda 
bate o sol e a temperatura da água é mais alta. Não devemos apanhar os corais porque servem de alimento e habitação.       
Os corais têm muitas cores e se saírem da água ficam cinzentos. Nos últimos 50 anos o mar perdeu 50% da população de corais. 

A vida começou na água. E na água há muita vida.



A água está sempre em movimento porque tem que 
dar vida. O Ciclo da Água nunca para e está sempre        
a repetir-se. A água tem três estados: líquido,        
sólido e gasoso.

O Ciclo da Água tem várias etapas. Vai 
até às nuvens e depois desce. A parte 
da Evaporação é quando o sol atinge                  
a água que está nos lagos, rios e mares, 
e se transforma em vapor. E vai para a 
atmosfera. A água com o calor evapora. 
Por exemplo, uma poça cheia de água 
com o calor seca. O Sol é muito importante 
para o Ciclo da Água. Sem Sol não havia 
Ciclo da Água. A água passa do estado 
líquido para gasoso. Em 2019 estava em 
casa dos meus avós e fomos ao campo  
ver um rio que corria. Mas estava seco.



A Condensação transforma a água em estado gasoso em estado 
líquido, porque quando a água sobe transforma-se em pequenas 
gotinhas e formam-se nuvens. 

Quando as nuvens ficam muito cheias, a água fica muito pesada e 
cai como chuva, em estado líquido; ou em estado sólido, quando cai 
neve ou granizo, porque o ar já não consegue segurar mais água.                   
É a Precipitação. 

E quando a água chega ao chão vai para os oceanos, para 
os rios e lagos. Quando chove muito a água das barragens 
tapa as estradas. E vai para a terra para alimentar as plantas. 
A água escorre. A esta parte chama-se Escoamento. 



A água chama-se H2O. A água tem propriedades. A água em estado puro não tem cor, não tem sabor e não tem cheiro. 
Deve ser incolor, insípida e inodora. A água também tem a propriedade de dissolver outras substâncias. É uma espécie 
de poder! Pode dissolver coisas boas e coisas más. É bom e mau ao mesmo tempo. É bom quando tem propriedades 
medicinais e mau quando dissolve substâncias poluentes. Pode matar os peixes. Quando dissolve minerais é boa para 
alimentar as plantas.

A água é sempre a mesma. Parece um carrossel. E anda por muitos sítios do Mundo.



O planeta Terra tem muita água salgada (cerca de 97%) mas tem pouca água doce, que é a água que bebemos.           
Podemos ver num globo terrestre que há mais água do que terra. Sabem porque é que a água dos oceanos é salgada? 
Porque tem sais minerais e porque há vulcões debaixo de água.

Os oceanos são muito grandes e mais profundos do que os mares. Os oceanos têm, em média, 3.800 m de profundidade 
enquanto os mares têm 200 m. Há cinco oceanos: Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Portugal            
é banhado pelo Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico é maior do que os outros. E os oceanos tocam-se.

As correntes marítimas são bocados de água que andam sempre de um lado para o outro; são muito fortes e rápidas.           
As águas não param quietas! As correntes podem ser quentes ou frias. No Oceano Atlântico as correntes frias vão              
para a América do Norte e as quentes vêm em direção a Portugal.

As ondas também são provocadas pelas correntes, pelo vento e pelas montanhas que existem no fundo do mar. São          
muito irrequietas. A culpa é da Lua, porque a Lua atrai a água. É como um íman gigante. A Lua influencia as marés.    
Quando a Lua está mais perto a maré está alta e quando está mais longe a maré está baixa.



Os rios formam-se nas nascentes de água e acabam no mar. Os rios levam sais minerais da terra com eles. No 
fim, a água dos rios mistura-se com a água do mar, e podem formar deltas, que são terrenos bons para cultivar, 
porque têm sais minerais, terra, pedras, folhas e outras coisas. 

Um vale são dois montes, um do lado esquerdo e outro do lado direito, que formam um «V» no meio. Um vale 
separa as montanhas. As montanhas mais altas têm neve o ano todo. 

Os lagos são poças de água muito grandes, formados pela água da chuva e dos rios. Também se podem formar 
lagos gigantes nas crateras dos vulcões, como nos Açores. 



Os glaciares encontram-se nos sítios frios e são feitos de água congelada. São rios 
de gelo que andam muito lentamente, mais ou menos 2 m por dia! Os vales glaciares       
fazem um «U» em vez de um «V». Os glaciares estão a derreter-se devagarinho...

Se não houvesse água nós morríamos, porque ficávamos sem oxigénio.

E também ficávamos muito secos. 



Desde há muitos anos que o Homem pensa que os elementos mais importantes 
do Mundo são a Água, o Fogo, o Ar e a Terra. Existem muitas lendas, mitos 
e histórias antigas sobre a água. Há muitas religiões que acreditam que 
água serve para rezar, para batizar, para purificar. No Mundo existem                 
muitas religiões. Se não acreditássemos em nada a vida era uma seca. 

Os Romanos pensavam que quando o mar estava bravo era porque o Deus 
Neptuno estava a chegar. Neptuno era um homem muito valente, o rei das 
águas. Era o deus dos oceanos para os Romanos e parecia o Tarzan já 
velhote. Tinha a pele branca, barba branca, um tridente e uma carruagem 
em forma de concha, puxada por uns cavalos aquáticos parecidos com os 
dragões dos contos de fadas. O rei era muito musculado e perfeito. 
Os Romanos rezavam-lhe e tinham muito medo. Neptuno era muito 
stressado. Mandava nas sereias. As sereias, ou sirenas, moravam no mar 
e eram muito vaidosas; estavam sempre a pentear os enormes cabelos. 



Eram metade peixes e outra metade humanas. Tinham 
a tarefa de vigiar o mar. A sua voz era doce. Cantavam 
e encantavam os marinheiros, que se derretiam como 
chocolate. Prendiam os homens, com as suas histórias e 
canções, e os barcos nunca chegavam ao destino. Eram muito 
marotas e gostavam de se meter com os piratas. Eu nunca 
acreditei em sereias, mas gostava de ter uma cauda igual. 

Na religião Hindu há um rio muito respeitado e amado, 
que os Hindus acham que é um deus, o Rio Ganges. O rio 

Ganges nasce nos Himalaias. Os Hindus mandam muitas 
flores para o rio, rezam dentro da água e quando 
morrem pedem para ser cremados e para deitarem lá 
as suas cinzas. E assim sentem-se especiais e em paz.

Os Cristãos batizam-se com água. E depois ficam a 
pertencer à família de Deus. Podem batizar-se nas 
igrejas, em lagos, em rios ou em mares. Às vezes, 
quando batizam os bebés usam uma concha para 
ficar tudo mais bonito e charmoso.



Há muitos anos houve um dilúvio. Dilúvios são inundações de água e dizem que são um «castigo de Deus». Deus falou com 
o senhor Noé e disse-lhe que ia chover muito e que iam morrer muitas pessoas. Então ordenou a Noé que construísse um 
barco enorme. Quando ficou pronto, Noé pegou na sua senhora e em pares de animais de todas as espécies, por exemplo 
duas girafas (fêmea e macho), e levou-os para a sua Arca. Levou muita comida e algumas camas. Ficaram lá 40 dias. 

A água é importante para beber, mas também para acreditar e comemorar. As civilizações antigas relacionavam a água com 
o nascimento, com a vida, com a fertilidade e com a pureza. A água faz parte da história do Mundo. É uma razão da tradição. 



Há fenómenos da natureza que podem ser catástrofes naturais. Uma 
catástrofe natural é quando acontece, por exemplo, uma tempestade 
muito forte, um furacão ou um tsunami. A água é muito forte!

Uma tempestade é quando chove muito e faz trovoada. E às vezes fica 
tão intensa que pode derrubar tudo o que vê à frente. Caem relâmpagos, 
chuva, granizo, faz vento forte e ouvem-se trovões. É quando as nuvens        
se juntam umas com as outras. Uma tempestade pode transformar-se       
num furacão. Um furacão? Vou dizer agora o que é…

Os furacões provocam inundações nas casas e nos carros. E as pessoas 
tentam salvar-se e salvar as coisas. Um furacão é quando uma tempestade 
fica enorme e o vento anda em círculos. Pode destruir prédios, casas, 
escolas… São tempestades muito fortes e provocam destruição. Algumas 
pessoas têm que fugir das suas casas. As tempestades juntam-se e ficam 
à roda. Às vezes levam as casas com elas. A água do mar faz remoinhos 
que até parece que ficas hipnotizado. 



Um tsunami é provocado por terramotos no mar. São ondas GIGANTES! Em Portugal diz-se maremoto. As ondas podem 
atingir, em média, 30 m de altura e 800 km/h. Os tsunami inundam as cidades. Derrubam casas, animais, pessoas e 
hortas. Se isso acontecer não vás ver… pega no carro e foge. Se não tiveres carro pede boleia a alguém!

Uma enxurrada é quando chove muito e leva tudo atrás. E leva tudo à frente. As enxurradas levam a terra das montanhas. 
Se não houver árvores pelo caminho leva muita terra, mas se houver leva só um pouco. Fazem inundações de água, porque 
chove muito e as sarjetas entopem com a poluição ou com folhas, sacos, latas, pacotes de batatas fritas e mais coisas.         
Uma enxurrada destrói tanto que depois é difícil limpar. Os senhores, se calhar, ficam lá a trabalhar o dia inteiro.



Quando há muita neve e gelo, e já há muito peso na montanha, a neve começa a cair e forma uma avalanche. Cuidado 
quando fizeres esqui… o calor pode derreter a neve. Quando muita neve começa a cair de uma encosta, porque se foi 
acumulando e acumulando e fica mais forte e mais forte, é extremamente perigosa. A neve desliza das encostas para           
os vales com muita velocidade.

A erosão das rochas é quando o mar bate nas pedras e retira bocados… mas isso não demora horas, demora milhares 
de anos! É feita pela água, pelo vento e pelo Sol. Demora muito tempo mas o resultado é bonito, como o Grand Canyon.                  
A erosão, às vezes, faz poças de água que dão para mergulhar. É uma ilusão que dá para fazer coisas bonitas.



A água é muito importante para todos os seres vivos. Sem água as plantas e os seres 
humanos não sobreviviam. A água e o Sol são importantes para as plantas não murcharem, 

porque 90% das plantas é água. E se não tivessem água não cresciam. Os humanos têm água 
em quase todo o corpo. E sem água o corpo humano não funcionava.

As plantas primeiro eram sementes; crescem e são árvores, e dão flores de todas as cores 
e depois frutos. E nos frutos estão, outra vez, as sementes. As plantas vão buscar a água à 

terra pelas raízes. As plantas absorvem sais minerais e água da terra e transformam-nos em 
seiva. A seiva é como o sangue dos seres humanos, que passa por todos os órgãos. As plantas 

fabricam o seu próprio alimento. As árvores conseguem sugar água do subsolo e levá-la           
até aos 60 m de altura. O tronco eleva a seiva e quando chega às folhas evapora.



E podes perceber isto se prenderes um saco à volta das folhas com um elástico. Começas a ver o “suor”. As plantas respiram 
dióxido de carbono e dão-nos oxigénio. E se não tiverem água e Sol não conseguem fazer a fotossíntese. E ainda servem de 
alimento. Temos de tratar bem as plantas! E temos de tratar bem a água!

Se as pessoas não beberem água podem morrer. A água serve para nos manter hidratados. Sentimos sede! Se não 
bebermos água ficamos fracos e com dores de cabeça. O coração e os pulmões paravam sem água. Devemos beber muita 
água porque perdemos mais ou menos dois litros por dia. Quando estamos na praia e apanhamos muito calor temos de nos 
hidratar. A água também serve para limpar o nosso corpo. E até serve para libertar coisas que não prestam. A água limpa 
o corpo por dentro. 



O nosso corpo perde água quando respiramos (pelo nariz), quando transpiramos (pela pele), quando fazemos chichi (pela 
urina), quando choramos (pelos olhos) ou em forma de vapor de água (pela boca). Se o nosso chichi for muito claro quer 
dizer que temos boa saúde e se for muito escuro é porque temos má saúde. A água também ajuda a regular a temperatura 
do corpo. As crianças precisam de beber mais ou menos 8 copos de água por dia.

Seja homem ou animal,

Todos têm que saber

Que a água é essencial

Para podermos viver!



Há mais água salgada do que água doce. A água que bebemos chama-se água doce. Os humanos e a maior parte dos 
animais e plantas não podem beber água salgada. A maior parte da água doce está no Polo Norte e no Polo Sul, e está 
congelada, em forma de glaciar. Há pouca água para bebermos. A água subterrânea existe por baixo dos nossos pés e  
é doce, boa para beber, mas quase ninguém se lembra desta água. 

Os lençóis subterrâneos são formados pela água da chuva. São como rios debaixo da terra. Há quatro fatores que 
ajudam os lençóis a aumentar: a permeabilidade/porosidade, as plantações, a inclinação do terreno e o tipo de chuva. 
Se num terreno a terra estiver muito seca a água não consegue entrar se a terra não tiver buraquinhos. Quando há 
plantas na terra é mais fácil a água ir para o subsolo, porque as raízes ajudam a água a chegar aos lençóis, escavando 
túneis. Se o terreno for muito inclinado a água não tem tempo para se infiltrar, porque escorre. Se o terreno for mais 
plano é mais fácil porque a água vai devagar. Se chover muito é mais difícil a água infiltrar-se do que se chover pouco. 



A água subterrânea existe por baixo dos nossos pés. Para encontrarmos água chamamos um vedor. «Vedor» é o nome de 
uma profissão. São pessoas com um dom especial, que descobrem água subterrânea, e que têm umas mãos muito sensíveis. 
Fazem isso com duas varinhas de metal, como as que prendem as tendas ao chão. Antigamente os vedores usavam ramos 
de oliveira. Os vedores seguram as varas nas mãos; uma vara é mais curta e outra mais comprida. Começam a andar muito 
devagar… e se as varas abrirem e fecharem a água está aí. Marcam o local com um X e podemos abrir aí um poço. É como 
na praia. Escavamos um buraco e começa a aparecer água no fundo. Um vedor pode fazer isto e até um bocadinho mais. 



Para tirarmos água dos poços não se pode ir lá abaixo buscá-la, porque depois não conseguíamos sair. Então podemos 
usar uma Picota, ou Cegonha. A Picota foi inventada pelos Egípcios há mais de 4.000 anos. É um instrumento que serve para 
tirar água dos poços. É uma vara que numa ponta tem uma pedra e na outra um balde. O balde apanha a água do poço.        
A Picota ajuda-nos porque assim não temos de fazer muita força.

A nora é um tipo de roda gigante. Foi trazida para Portugal pelos Muçulmanos no séc. VIII. Funciona com a ajuda de um burro 
que está preso pela cintura à nora e que a faz andar à roda. O burro anda sempre à volta. Nas rodas estão os alcatruzes, 
que são uma espécie de copos grandes, que vão ao fundo do poço e voltam para cima cheios de água. Despejam a água num 
pequeno canal que vai para o jardim, para a horta ou para ser guardada. Às vezes, a água vai para onde as pessoas querem.

Todos podemos experimentar ser vedores. Funciona mesmo. Parece magia!



Há muitos, muitos, anos, os povos nómadas andaram pelos cinco continentes. Os nómadas andavam sempre de um lado 
para o outro, à procura de comida e de água. Não sabiam plantar nem criar animais. Tinham de caçar, apanhar 

bagas e frutos das árvores, e pescar, para sobreviverem. Iam mudando de sítio quando já tinham apanhado 
toda a comida e então deslocavam-se para áreas mais desconhecidas. Mas sempre ao pé da água. 

Então evoluíram e perceberam que se construíssem canais de rega conseguiam cultivar e até ficar 
longe dos rios. Descobriram a agricultura! E transformaram-se em sedentários. Os povos sedentários 

inventaram diferentes mecanismos ao longo dos anos para apanhar água e terem água mesmo 
quando havia seca.



Há 4.000 anos antes de Cristo, os Egípcios viviam todos no mesmo sítio, sempre no mesmo 
lugar. De junho a outubro chovia muito e o rio espalhava-se pelos terrenos. Inventaram 
a Cegonha Egípcia, que hoje em dia se chama Picota, e a Roda Perra (que é uma Nora) 
que tinha um animal que rodava à volta de um poste de madeira. Eram geringonças e 
maquinetas que traziam água.

Os Romanos inventaram os aquedutos, que construíam com um tipo de massa que não é 
igual ao cimento, para poderem transportar água. A água vinha das nascentes, passava 
por canais, seguia pelos aquedutos e era depositada em tanques perto da cidade, 
conhecidos por castellum. Os aquedutos são uma espécie de pontes para a água. 



Quando os Romanos precisavam de cultivar, retiravam água das barragens para guardar em tanques. Os Romanos  
tinham água por todo o lado! Eram fanáticos por água! Há algum tempo encontraram um tanque de água romano 
quando iam construir uma estação do metropolitano em Lisboa.

Os Árabes ou Mouros, no séc. VIII, conquistaram a Península Ibérica. Construíram canais em tijolo ou pedra que se 
chamam acéquias, para regar as suas plantações (pomares, hortas e jardins). Também construíram azenhas, açudes         
(ou represas) e cisternas. 

Os Árabes usavam as acéquias para levar a água para onde quisessem. As azenhas são rodas para transportar            
água para sítios altos. Têm copos que vão girando e apanhando água que depois despejam para uma madeira           
que vai para um tanque. As cisternas era onde os Árabes guardavam a água para beber. Escondiam-na debaixo              
dos castelos para não ganharem plantas. 

Hoje em dia, nas nossas terras, guardamos a água num tipo de tanque muito alto.



A água é importante para a saúde. Serve para nos lavar e pode tratar o corpo humano. Sem água para beber ficaríamos 
pálidos. A água faz bem aos rins. E dá energia!

A água termal é água da chuva que se infiltra na terra e percorre grandes distâncias em direção ao núcleo terrestre.             
A água vai ficando cada vez mais quente, e vai dissolvendo as rochas por onde passa. Assim, absorve muitos e diferentes 
minerais. Mas muito devagarinho... demora 20 a 30 anos a percorrer 80 km. Depois volta a subir até aos lençóis 
subterrâneos. Vem quente (até 50oC) e serve para curar várias doenças.

As termas são lugares com águas termais, onde se fazem tratamentos com água a várias temperaturas. As pessoas 
vão às termas para ficarem com saúde. Aliviam-se dores e as pessoas ficam mais relaxadas. As termas ligam a saúde 
ao lazer. Ao mesmo tempo podemos ler livros. Mas também podemos ir ao cabeleireiro, ao barbeiro, fazer desporto ou 
tratamentos de beleza. 



As pessoas começaram a usar as termas desde a Grécia Antiga e os Romanos continuaram a utilizá-las. Quando os 
Romanos invadiram a Península Ibérica, construíram termas com três zonas: Caldário (caldarium), Tepidário (tepidarium)          
e Frigidário (frigidarium), onde as águas são quentes, mornas e frias. Se entrarmos em águas com diferentes temperaturas 
o sangue circula melhor. Para os Romanos as termas eram muito importantes. Podiam fazer novos amigos, jogar, conversar. 
Até tinham bibliotecas!

As termas são boas para conviver. São boas para curar as dores nas costas e as dores nas pernas.  Como as rochas não são 
iguais no mundo inteiro, há termas com especialidades diferentes. Até se pode beber alguma da água que sai das fontes.



As Termas da Fadagosa situam-se a cerca de 11 km de Nisa. A primeira casinha de termas 
em Nisa foi construída no séc. XVIII, em 1792. As águas destas termas são sulfurosas, 
boas para ajudar as pessoas com doenças nos músculos, ossos, pele ou com problemas 
respiratórios. As termas foram renovadas porque nas antigas não cabia toda a gente.                     
E como eram ao ar livre, as pessoas só iam lá no verão.

Quando for às termas vou fazer massagens, vou ao jacuzzi e à piscina. Deve ser bom entrar na 
água quente. Deve-se ficar muito descansado. As termas têm janelas grandes e outras normais. 
Deve ser uma visão brilhante!



A água serve para quase tudo no Planeta Terra. A agricultura e            
a pecuária utilizam cerca de 69% da água. A indústria usa 19%.         
No uso doméstico (nas casas) e coletivo (nas cidades) é utilizada 
cerca de 12% de toda a água consumida no mundo.

Antigamente, como não havia torneiras, eram os aguadeiros 
que davam água às pessoas. Os aguadeiros andavam pela rua                    

e levavam barricas ou bilhas cheias de água às costas, presas num pau 
ao ombro. E vendiam copos de água. Também nos tempos antigos, as 
pessoas iam tomar banho nos rios, ribeiras e cascatas e lavar a roupa 
nos tanques. Nas nossas casas usamos água para lavar os dentes,           
a cara, o cabelo e o corpo todo, limpar os legumes, para nos refrescar, 
para dar de beber aos nossos cães e ao nosso gatinho, e para lhes 
dar banho; para lavar os pratos e a roupa, para cozinhar, regar                   
as plantas e lavar o chão do corredor. E para limpar o resto da casa. 



Cada português usa cerca de 200 l de água por dia. A água nas cidades é utilizada nos bebedouros, para regar       
os jardins públicos, para as obras, para lavar as ruas, as estradas, as praças e os passeios, para encher as piscinas,   
ou nos hospitais e nas escolas. 

A água é muito importante para a agricultura. As pessoas que trabalham na agricultura usam água para cultivar 
os alimentos. Para fazer alimentos gasta-se muita água. E nós comemos muitos alimentos! A água faz as plantas 
crescerem saudáveis. Os frutos, os legumes e os vegetais gostam de beber água porque é a comida deles. E bebem 
muitos litros. Por exemplo, para uma alface crescer precisa de 25 l de água; e um quilograma de milho usa 300 l. 
A água também alimenta os animais, para crescerem e nos darem carne e lã. Chama-se Pecuária. Para fazer um 
quilograma de lã são precisos 150 l de água.



Na indústria, a água serve para fazer produtos, para fazer roupa, arrefecer as máquinas, combater incêndios e para 
limpeza das fábricas. Para fazer um automóvel usam-se mais ou menos 35.000 l de água; mas depende de país para país. 
E 1.100 l para fazer um quilograma de queijo. Para produzir um quilograma de alumínio utilizam-se 1.250 l de água. 

A agricultura e a pecuária são atividades importantes para os humanos terem comida. Para beber um café é preciso        
regar as plantas e depois ir à fábrica fazê-lo em pó. E para isto tudo usa-se muita água.



A água é um bem universal e essencial. É muito preciosa. A água potável é única e útil para tudo. Todos precisamos de 
água nas nossas casas, na agricultura e na indústria.

Nem todas as pessoas têm acesso a água. Há cerca de 2.000.000.000 (dois mil milhões) de pessoas sem acesso a água 
potável. E 4.200.000.000 (quatro mil e duzentos milhões) de pessoas que não têm casa de banho. Em África há pouca       
água porque chove pouco – há uma grande seca já há muito tempo. Com o aumento da população precisamos cada vez 
mais de água. E na Índia a água está muito poluída. E quantas mais pessoas há no Mundo, mais água é desperdiçada.

Todos precisamos de água para beber, para tomar banho, lavar as mãos, para cozinhar, para fazer limonada ou sumo        
de laranja, lavar a roupa e a loiça. Na agricultura, para regar as plantas e as hortas, para lavar as batatas e as cenouras.          
E na indústria, para limpar as fábricas e arrefecer as máquinas. 

Temos de perceber que se desperdiçarmos água, mais cedo ou mais tarde, vamos ficar sem ela. Temos de poupar água!



  DICAS PARA POUPAR ÁGUA:

• duches rápidos e fechar a torneira enquanto pomos champô no cabelo ou esfregamos gel de banho no corpo; 

• usar as máquinas de lavar roupa e de lavar loiça sempre com a carga cheia;

• fechar a torneira quando estamos a lavar os dentes e quando lavamos a loiça;

• quando lavamos os dentes podemos usar um copo;

• verificar se as torneiras não pingam e se não há autoclismos estragados;

• quando vamos tomar banho devemos recolher a água que ainda vem fria, num balde;

• tomar banho com chuveiro e não na banheira. Num duche gastamos 15 l de água e na banheira 200 l;



• regar as plantas de manhã ou ao fim do dia;

• reutilizar a água de lavar legumes para regar os vasos com flores;

• colocar uma garrafa de 1,5 l dentro do autoclismo para ocupar espaço. Assim, em vez de gastarmos 10 l gastamos 8,5 l;

• em vez de lavar o carro com mangueira usar balde e esponja;

A água sobe e vai para as nuvens. Depois volta para os rios e a seguir para as nossas casas. Alguma perde-se no caminho. 
E não se consegue substituir.

Devemos reduzir o consumo e o desperdício de água. A água não é infinita!



Todos gostamos da água. Mas a água é muito frágil porque dissolve outras substâncias e, num instante, fica diferente. 
Como quando metemos açúcar na água… o açúcar desaparece e a água fica doce. A água pode ser poluída por lixo, por 
líquidos, por produtos químicos ou por substâncias tóxicas. E poluída é uma inimiga do ambiente. 

A poluição nas nossas casas pode ser da pasta de dentes, do champô, do sabão, 
da acetona e dos detergentes que mandamos pelos canos; da água de tomar 
duche, da água de lavar a loiça e da água da sanita. O que deitamos nos canos 
vai para o mar. Se deitarmos um bocadinho de lixívia no chão achamos que é só 
um bocadinho e não faz mal, mas todos no mundo deitam lixívia no chão, pelos 
esgotos, pelos lavatórios, pelas sanitas e pelas pias.  



Os animais marinhos podem falecer com plásticos na boca. Ao cimo do mar há lixo mas em baixo há muito mais e os 
peixes pensam que é comida. As tartarugas que comem alforrecas confundem-nas com o lixo na água. E também 
se enrola nos pescoços, nas patas, nos corpos, nas cabeças e nas bocas. As ilhas de plástico são plásticos que se 
acumulam, levados pelas correntes, e deitam produtos tóxicos para o mar. Os plásticos têm substâncias venenosas.       
Há ilhas de plásticos maiores do que Portugal. Os plásticos demoram milhares de anos a decompor-se. 

A poluição da agricultura e a da pecuária faz muito mal. Nas quintas, as fezes e a urina dos animais podem fazer 
estrume ou ir para os rios. Eutrofização é quando deitamos muitos adubos que fazem crescer as plantas e que deixam 
os rios e os lagos verdes. É um exagero de nutrientes nestas águas. Os animais quando vão a nadar ficam sem espaço 
com tantas plantas na água. E morrem, sem oxigénio. Nem os patos conseguem nadar.



Há fábricas que tratam o seu lixo mas há outras que não. Algumas fábricas deitam-no para a água. E deitam muito fumo 
tóxico. O lixo das indústrias faz aparecer espuma na água junto às barragens. 

A chuva ácida é outra causa de poluição. É quando cai chuva que fica em contacto com o fumo no ar. São pingas de nuvens 
feitas pelas fábricas. O que acontece é que estraga as pedras, as plantas, as estátuas e até pode queimar a nossa pele. 

As marés negras são o petróleo no mar e são horríveis. As marés negras prendem os animais porque são pegajosas. São uma 
prisão para os animais, como uma cola muito forte, que não os deixa respirar nem nadar, nem voar. O petróleo é transportado 
por petroleiros. E são estes barcos que, às vezes, deitam petróleo no mar. A estas manchas chama-se marés negras.

Mais de metade dos rios do mundo inteiro estão poluídos. Se quisermos que a água esteja sempre connosco,                            
temos de ajudar os animais a viver sem poluição e temos de ter água potável. 



A água que chega à nossa casa é recolhida nas nascentes, nos lençóis de água (dentro da terra), 
nos rios, ribeiras ou nas barragens. Mas não podemos apanhar água no rio e beber! A água 
não pode vir das montanhas logo para as torneiras. Não podemos beber uma água qualquer, 
porque pode ter químicos, açúcar ou veneno. A água tem que ser tratada numa ETA – Estação                         
de Tratamento de Água.

Nas ETA, a primeira passagem da água é por uma rede, ou grade, onde fica preso o lixo, folhas            
e bichos mortos. Se não fosse assim, os canos da minha casa desmanchar-se-iam e a água saía da 
torneira cheia de porcarias. Depois, a água vai para um tanque onde fica a repousar. As gorduras 
e outras coisas que boiam ficam em cima, e as areias, pedras grandes e pedrinhas, ficam em baixo. 
Ou seja, as coisas pesadas vão para o fundo e as coisas leves flutuam. E aqui, só se recolhe a água                  
do meio. A seguir é filtrada e vai ficando cada vez mais limpa. Na paragem seguinte, a água passa 
por carvão e areia para lhe tirarem o resto do lixo. No último tanque é desinfetada, porque ainda 
pode ter micróbios. Os cientistas e os engenheiros desinfetam a água com químicos, como o cloro. 
Depois, provam a água. Se estiver boa pode ir para as casas. Estas etapas chamam-se Captação, 
Gradagem, Decantação, Filtração, Desinfeção, Laboratório, Reservatório, Distribuição e Consumo. 



Quando sai pelo esgoto das nossas casas, a água suja vai para uma ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, 
para ser limpa e bem tratada. As ETAR têm uma rede como as ETA. Mas o circuito é mais complicado e difícil. Passa por 
muitos, muitos, outros tanques. O meu tio e o meu avô já trabalharam nestes armazéns de água.

Na ETA a água é limpa para ir para as casas. E na ETAR a água que é para limpar vem das casas. Na minha casa                       
a água já saiu castanha. E amarela. Às vezes a água sai estranha.



A água quando sai da ETAR vai para a natureza. É devolvida aos rios. E volta ao seu caminho. E uma parte 
evapora-se e vai para as nuvens – é o Ciclo da Água. As lamas das ETA e das ETAR podem ser utilizadas                
na agricultura, para as terras ficarem mais férteis.

Temos que sujar menos a água para ajudar as ETAR, que não aguentam tanta água suja! 
Temos sorte porque temos ETA e ETAR em Portugal.



A água diverte-nos! A água é importante porque nos mantém limpos, hidrata-nos, faz-nos bem à saúde; podemos nadar 
juntos, andar de barco, podemos refrescar-nos, pescar e mergulhar. E fazer peixinhos com as pedras.

Gostamos da água porque também é diversão e a diversão é essencial 
para a vida. Como a água. Os Romanos e os Árabes divertiam-se com 
a água e tomavam muitos banhos. Faziam novos amigos, conversavam, 
meditavam e descontraíam. Os Romanos tinham termas e faziam 
massagens. Os Árabes construíram muitos jardins com tanques.



Eu gosto de brincar e de saltar na água. E de brincar com bolas. E também gosto de fazer piqueniques no campo, 
ao pé da albufeira. De acampar e caminhar.

Na água podemos pedalar nas gaivotas, remar nos caiaques ou nas canoas. Há muitos desportos aquáticos. 
E há motas de água que puxam boias grandes. É tão bom boiar! A água às vezes é fria. 
É bom quando temos calor. 

A água faz-nos sentir mais calmos. Eu gosto de nadar debaixo de água. 
Mas também podemos dar saltos mortais e fazer «bombas»!



As barragens são estruturas para armazenar água. Servem para nos abastecer e para darmos água aos animais. 
São importantes porque trazem turistas e isso é bom para a economia. 

Avis era diferente se não houvesse barragem porque ia ficar tudo seco e a água era mais cara. 

Sem albufeiras não havia lazer, não havia remo e não havia canoagem. E não havia Clube Náutico.    
   Sem água não se aprende a pescar. Quem é que não gosta de brincar numa piscina?! 

    E na areia não se pode nadar…



A força da água ajuda-nos. A água é uma ajudante para nós. A água ajuda a moer o trigo, a moer as azeitonas para 
fabricar o azeite e serrar a madeira. E para fazer tudo isto é preciso força!

A água é invencível, é muito forte e ninguém a consegue parar. A água dá para fazer muita coisa. A água movimenta 
muitas coisas. Gosto quando a água bate com força nas minhas pernas, na praia, e deita-me ao chão.



A água transporta pessoas e materiais. A água só transporta dos sítios altos
para os sítios baixos. A água consegue mover-se sozinha e ajudou os Romanos                        
a conquistar quase toda a Europa. A água ajuda a que as noras funcionem. 
A nora parece um moinho de vento mas é movida pela água.

A água transporta qualquer tipo de madeira e faz algumas coisas boiar. As pedras
são pequeninas e afundam, e os cargueiros não. Os barcos transportam-se sozinhos 
com a força da água. Quando vamos andar de barco, às vezes, não é o barco que 
anda, é a água que dá força ao barco para andar. Pode parecer louco, mas não é!          
A água tem tanta força que até consegue levar troncos de mais de 100 kg. 
É para verem como ela é poderosa e importante! 



E as barragens são para quê?!  
Uma barragem faz-se num vale 

entre duas montanhas com água lá 
em baixo. As barragens são paredes 

enormes construídas nos rios, que não 
deixam passar a água. Nessa parede faz-se 

uma comporta e a água com toda a sua força 
entra pela comporta para um parafuso gigante, 
para produzir energia. A energia hidráulica. Há 
portas que abrem com eletricidade. As escolas 

funcionam com eletricidade. Muitas pessoas pensam 
que as barragens são uma ponte, mas não são. Eu 

pensava que as barragens não serviam para nada mas 
agora já sei que servem para muitas coisas. 

As eclusas são elevadores para barcos. Ajudam os navios 
a subir e a descer, para outros níveis, para cima ou para 

baixo. Há eclusas no Rio Douro no Porto.

A água é «fixe» mas também pode ser perigosa. A força 
da água pode matar um adulto ou uma criança. Pode 
afogar, sufocar ou engasgar. E a água também pode 

destruir cidades. A água tem tanta força que eu um 
dia fui à praia e a água quase que me levava… 

Agora que já escrevi muito sobre a água, estou a 
sentir-me com mais força. Quando bebo água tenho 

muita energia para brincar, saltar, correr, trabalhar e andar. 

Um dia fui mergulhar no mar e quando ia mergulhar a água foi-se 
embora. A água parece um colchão, porque podemos ficar deitados a           

boiar. Se não houvesse água, não havia nada disto. Era uma coisa triste, não era?







A Ribeira de Seda nasce 
na Serra de São Mamede 
e atravessa os concelhos de 
Portalegre, Crato, Alter do Chão e Avis.            
Ao longo do seu curso tem cenários de grande 
beleza natural, como os pegos (partes fundas 
da Ribeira), represas e azenhas. Quando a água 
da Ribeira de Seda chega a Avis fica «presa» na 
Barragem do Maranhão e forma um grande lago.

A água da Ribeira de Seda rega os campos, as hortas  
e mata a sede aos animais. Podemos dizer que a água 
da Ribeira de Seda é útil para regadio, e para lazer 
e turismo. Antigamente ia-se lavar roupa à ribeira                   
e buscar água para beber ou usar em casa.

Praticam-se muitos desportos náuticos na ribeira, entre 
eles, canoagem e pesca desportiva. Também podemos 
tomar banho e refrescar-nos. Nas margens há trilhos de 
caminhada e percursos para bicicletas. Também podemos 
acampar com muito estilo, ou seja, fazer glamping (que junta           
as palavras glamour e camping).

Nós já fomos à Ribeira de Seda! Eu fiz um piquenique e fui à 
pesca com o meu pai. E eu fui passear e aproveitar o ar puro 
da Mãe Natureza. Eu também já lá estive a ver a “Baja de 
Portalegre”. E eu fui visitar a Ponte Romana.



«As Pedrinhas de Arronches» é o nome de um grupo musical tradicional desta vila, 
que toca música com pedras recolhidas na Ribeira de Arronches. 

O que dá a forma e a textura às pedras usadas pelos músicos é a água da ribeira, 
que vai correndo por cima delas. Foi um pastor chamado Joaquim Miranda que, em 
1925, se lembrou de as usar como instrumento musical enquanto guardava o seu 

rebanho, nas margens da ribeira. 

A escolha das pedrinhas é feita pelos tocadores, quando a ribeira está mais 
vazia, recolhendo as mais duras, lisas e finas. 

Os elementos do grupo sugerem que as pessoas saibam música para 
usar as pedrinhas, mas não é obrigatório.

Este grupo é muito especial, sendo um dos únicos que usa 
pedras da ribeira da sua terra como instrumento musical.



A Barragem do Maranhão fica no concelho de Avis          
e foi inaugurada em 1957. 

Na barragem juntam-se as águas da Ribeira de Seda, 
da Ribeira Grande e da Ribeira de Sarrazola, e a água da 

chuva. A Barragem do Maranhão é muito grande e tem muitas 
formas. Ocupa uma área de 1.960 ha e tem uma capacidade 

de 205,4 hm3.

A barragem cheia de água fica bonita… chega quase até à 
ponte! Guarda água que é utilizada para a rega dos campos,                    

para os animais beberem, para a prática do remo, canoagem,           
pesca desportiva, passeios de barco, de canoas e gaivotas e provas 

de natação em águas abertas. E tem uma central hidroelétrica 
para produzir energia.

Achamos que muitos adultos não tratam bem a albufeira 
porque, às vezes, a água está verde. É maltratada 

com o lixo que mandam para a água e por causa               
da rega dos olivais intensivos.

Mas a albufeira da barragem tem milhões 
de peixes! Há carpas, percas, achigãs, 

lúcios, barbos, tencas, pimpões, abletes e            
peixes-gato. O peixe-gato tem bigodes.

Junto à barragem podemos ver 
tartarugas, águias, andorinhas, 

cegonhas, lontras, garças, 
milhafres e vão lá beber ovelhas, 

vacas, porcos, javalis, cavalos, 
raposas, javalis, texugos, 

cabras, lebres, coelhos, 
patinhos e ginetes. 



Esta lenda conta que, certo dia, uma senhora foi lavar roupa ao Rio Xévora 
e levou a sua filha pequenina. O Rio Xévora é um afluente do Rio Guadiana 
e as mulheres de Ouguela e de Campo Maior gostavam de lavar lá a roupa. 
É um rio sem poluição, que tem lontras e saramugos. Enquanto lavavam a 
roupa a menina decidiu afastar-se para ir brincar. Quando voltou, trazia 
consigo um brinco de ouro. A mãe, muito admirada, perguntou-lhe onde o 
tinha encontrado, e a menina respondeu que lhe tinha sido dado por uma 
senhora muito linda que apareceu em cima de uma pedra redonda. A mãe 
pegou na mão da filha e foram ao local indicado pela criança, mas apenas 
viram uma pedra grande com a imagem de Nossa Senhora gravada. 

A notícia correu de boca em boca e ergueram uma capela a meio caminho 
entre Campo Maior e o local onde a menina tinha visto a Nossa Senhora. 

Levaram para a capela a imagem sagrada, mas a imagem 
desaparecia todas as manhãs e aparecia no local original. 
Decidiram, pois, erguer uma nova capela no local da aparição, 
onde ainda hoje se encontra a Capela de Nossa Senhora da Enxara.

Segundo o povo, em anos de seca, rolavam a pedra até ao rio e ao 
fim de três dias chovia muito. Dias mais tarde, com um novo ritual, retiravam      
a pedra do rio e voltavam a colocá-la no lugar onde sempre estava.

Todos os anos, na Páscoa, comemora-se a Festa de Nossa Senhora da Enxara. 
As pessoas celebram, comem, bebem, cantam, riem e dançam.



A Vila de Castelo de Vide é conhecida pela sua água e pelas suas fontes. Porque a água é 
muito boa e as fontes são muitas e bonitas! A Fonte da Vila, Fonte Nova, Fonte do Ourives,       
Fonte da Mealhada, Fonte do Pêro Boi, Fonte do Montorinho, Fonte da Senhora da Penha,        
Fonte do Martinho, Fonte Pedra do Alentejo, Fonte dos Besteiros ou Fonte de Fora, Fonte do       
Vale Serrão, Fonte do Penedo Monteiro, Fonte Santana e a Fonte de São Tiago, são só algumas.

A Fonte Nova tem um tanque para as pessoas lavarem a roupa e 
situa-se à entrada de Castelo de Vide. A Fonte do Montorinho 

tem um menino a pisar um peixe e é feita de mármore. A Fonte 
da Mealhada tem um tanque comprido a abarcar quatro bicas 
de mármore. A Fonte do Ourives é do séc. XIX e tem este nome 
porque existiu ali um ourives. A Fonte Pedra do Alentejo foi 
construída com 20 t de pedra de granito. Na Fonte do Pêro Boi 
há um pequeno bebedouro para gado. 

Mas a fonte mais conhecida é a Fonte da Vila. É tão importante 
que é o símbolo do Município de Castelo de Vide. Foi construída 
no século XVI, na judiaria de Castelo de Vide. Era um dos pontos 
centrais da comunidade judaica e diz-se que a fonte era uma 
sinagoga onde as pessoas se encontravam, por isso parece 
uma casa. Ao centro tem quatro bicas. Junto à fonte estão as 
termas, e durante muito tempo a água das termas, boa para                       
a diabetes e doenças do fígado, vinha da fonte. A água        
desta fonte é potável – quer dizer que é boa para beber.



A Barragem do Pisão vai ser construída junto à aldeia do Pisão, no concelho do Crato. Vão fazer um grande muro para “prender”        
a água da Ribeira de Seda e ali vai nascer um lago artificial, que pode ter até 140 milhões de m3 de água, e vai ocupar 10.000 ha. 

Há muito tempo que se fala na construção desta barragem. A barragem começou a ser pensada em 1940 e em 1960 foi feito 
o primeiro estudo ambiental. Mas só em julho de 2021, o então Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, confirmou a sua 
construção. A obra vai começar em 2023 e só deve estar terminada em 2026. Construir uma barragem não é fácil, nem barato! 
Vão trabalhar lá muitas pessoas, muitas máquinas, e vão usar-se muitas matérias-primas.

A albufeira será muito importante para o turismo porque vai ser visitada por muita gente. Também será importante para 
o abastecimento público de água e produção de energia, e para ajudar a agricultura com muita água para rega e novos 
postos de trabalho para a população.

A aldeia do Pisão vai ficar submersa quando a água começar a acumular-se. 
As pessoas que lá vivem vão morar para outros lados e, de certeza, terão 
muitas saudades da sua antiga aldeia.



A Ronca é um instrumento musical típico de Elvas e que acompanha os Cantos de Natal nesta 
região. É um membranofone, sendo o som produzido por uma membrana (que pode ser a pele de um 
animal) esticada – como um tambor. Tem a forma de um cilindro e é feita de barro, cozido a várias 
temperaturas.  No lado onde está a membrana, faz-se um buraquinho no centro e fixa-se uma cana. 
A Ronca só faz som quando o tocador molha a mão e faz deslizar a cana para dentro e fora. O som 
que é produzido pela Ronca é cavo e parece um ronco arrastado. É divertido!

Os Cantos de Natal em Elvas são uma tradição secular. Sabemos que a ronca foi inventada 
há mais de 500 anos. Na Península Ibérica surgiu depois do séc. XV, estando associada 
à fertilidade e à natalidade. Em algumas regiões próximas da fronteira há roncas 
com nomes diferentes. Em Barrancos chamam-lhe Zambomba. Não sabemos quem 
criou a ronca, mas, em África as roncas são utilizadas durante rituais religiosos. 

Em Elvas há um grupo de pessoas que atua pelas ruas com os Cantares                        
ao Menino no Natal de Elvas e se faz acompanhar pelo som das 
roncas. A ronca é difícil de tocar porque tem de 
acompanhar o ritmo dos cantares. 
Mas todos se podem 
juntar, cantar   
e tocar.



A nascente da água das Termas de Cabeço de Vide situa-se no vale da Ribeira de Vide e é canalizada para 
o edifício principal, constituído por três pisos.

As águas termais de Cabeço de Vide têm um ph muito elevado (11,5) o que 
ajuda nos problemas das vias respiratórias, doenças dos ossos e outras.                     

A água destas termas existe há cerca de 3.500 anos e é sulfúrea.         
Cheira mesmo a enxofre!

As termas são procuradas por pessoas com problemas de saúde, 
principalmente pessoas idosas, mas vão lá pessoas de todas as 

idades. No verão é quando há mais gente, mas as termas estão 
abertas desde a primavera até ao início do inverno.

As Termas de Cabeço de Vide têm zonas com tratamentos 
diferentes: Duches Vichy, aerossóis e hidromassagens. 

O balneário existe, supostamente, desde 119 a.C. (encontraram 
vestígios datados da época de César Augusto), mas tem 
novas instalações desde 2011. 

Devido à sua composição, e por estar relacionada com a 
recuperação de doenças respiratórias, esta água poderá 
estar associada à rápida recuperação das pessoas 
infetadas com COVID-19.

A NASA efetuou um estudo sobre estas 
águas, deixando a possibilidade de 
serem semelhantes às de Marte. Devido 
à sua constituição, poderá gerar vida. 
Interessante!



A Ribeira de Margem atravessa todo o vale de 
Margem. Aqui as terras são férteis e há água 
em abundância. Várias nascentes alimentam a 
ribeira durante todo o ano, e os campos foram 
transformados em jardins. Diz-se que foi no 
vale de Margem que se cultivou pela 
primeira vez arroz em Portugal. 
Até à década de 80 
existiam ainda 
imensos campos 
de arroz.

Ao longo da Ribeira de Margem podemos 
observar várias Marmitas de Gigante,                     

um fenómeno da natureza. 

Nas margens da ribeira também existem muitas 
rochas, em harmonia com os moinhos. As suas formas 

despertam a nossa imaginação.

Ao percorrer a "Rota dos Moinhos da Ribeira de Margem" 
encontram-se as ruínas dos moinhos movidos a água que 

outrora funcionavam (séc. XIX e princípios do séc. XX)          
e que foram construídos para moer os diferentes cereais 

existentes na região. É possível ver o que resta de um antigo 
núcleo moageiro que contribuía para o sustento da região. 

Junto aos moinhos existe a casa do moleiro, com o respetivo
forno construído com tijolo burro, bem como as levadas que 
levavam a água até aos rodízios dos moinhos.

Neste momento funcionam, às vezes, um moinho na povoação 
de Moinho do Torrão, freguesia de Margem e um na Ferraria,     
freguesia de Comenda.



 A Quinta dos Olhos d’Água localiza-se em São Salvador da Aramenha, no 
concelho de Marvão. Há lá um olho-d'água, que é uma nascente no solo,             
uma cabeceira ou uma mina de água. Conseguimos ver a água borbulhante   

nas águas calmas do pequeno lago.
A quinta fica muito perto da cidade romana de Ammaia, e os Romanos 

devem ter aproveitado esta água de nascente, porque se encontram 
muitos vestígios romanos na propriedade.
Na casa principal há uma pedra gravada onde está escrito «1816» 

e foi aqui que a família Maçãs instalou um lagar de azeite e uma 
moagem, que funcionavam com a energia da água.

Agora é um sítio que se pode visitar e onde podemos dar grandes 
passeios, principalmente quando está mais calor porque o seu lago é 

muito fresco. Na Cova da Moura há uma colónia de morcegos, considerado 
geossítio, pois é um sítio muito importante para o estudo da geologia.

Os olhos-d'água começaram a abastecer de água o concelho de 
Portalegre em 1961 através da Barragem da Apartadura.

No final do séc. XX a quinta foi adquirida pelo ICNF - Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas, que fez muitas 

obras nos edifícios e nos espaços exteriores. O ICNF 
cuida da preservação do lago e da fauna e flora ali 

existentes, para que todos possamos conhecer a 
sua enorme beleza natural. Atualmente funciona 

lá a Academia Internacional de Marvão 
para a Música, Artes e Ciências, 

uma academia onde 
se aprende a tocar           
e a cantar.



O mar é muito importante para dar mergulhos mas é importante 
principalmente porque nele existem muitos seres vivos… e por isso não 
o devemos poluir. Se Monforte fosse banhado por um oceano era muito 
«fixe» porque tínhamos o mar ao nosso lado e podíamos ir à praia. 
Tínhamos muitos peixes e mais visitantes. Mas se ficássemos submersos 
teríamos de andar sempre com máscaras de oxigénio para ir de um 
sítio para outro… teríamos que nadar ou voar! Pensando melhor, não 
seria muito bom se Monforte fosse banhado por um oceano, pois 
grande parte do nosso lindo país estaria debaixo de água.

Existem muitas fontes de poluição do mar, como, por exemplo, o lixo 
que entra nas sarjetas com a água. As sarjetas foram criadas para 
recolher a água da chuva. Mas acontece que, por causa da ação do 

homem, também recolhem LIXO! 

“Monforte, o mar começa aqui” é uma ideia 
usada para alertar as pessoas quanto à 
poluição e, assim, quando as pessoas vão 
a Monforte percebem que o mar precisa 
de ajuda. Apesar de estarmos a muitos 

quilómetros do mar, a água está em 
constante viagem e o que agora está 

aqui, amanhã estará lá! Quase tudo o 
que deitamos para o chão, por ação 

da chuva, do vento ou das lavagens, 
normalmente acaba no mar.

Depois de chover muito, as águas 
da chuva correm direitinhas, numa 
longa viagem, em direção ao 
mar. Portanto o mar começa        
nas nossas sarjetas! 

O mar começa aqui e aí!



As bilhas servem para ir buscar água à fonte, mantê-la fresquinha e enfeitar a cozinha. 
Antigamente as bilhas serviam para transportar a água das fontes para casa e 
armazená-la, pois não havia água canalizada.

Ainda podemos ir buscar água à Fonte da Pipa, Fonte do Cão, Fonte da Aluada, 
Fonte do Frade, Fonte da Tigela ou à Fonte da Cruz. As bilhas também 
podem transportar e guardar vinho ou leite e chamam-se vasos de barro.

Não se sabe ao certo quando apareceram pela primeira vez peças de 
barro pedrado. Em Nisa há registos desde o séc. XIX. A decoração com 
as pedrinhas servia para que ficassem mais bonitas e diferentes das 
peças de barro mais simples.

A partir dos anos 60, começaram a decorar-se as bilhas para venda, 
porque Nisa era rica em pedrado. Este trabalho foi e é feito por oleiros 
e pedradeiras. 

Em Nisa, ainda há três oleiros que trabalham em conjunto com as suas 
esposas que fazem e decoram as bilhas: o Sr. António Pequito, o Sr. António 
Louro e o Sr. António Batata. O oleiro trata do barro e levanta a peça na 
roda e as senhoras fazem os desenhos e põem as pedrinhas de quartzo. 

Agora, como já há água canalizada, as peças servem para decoração 
e como lembrança para quem passa em Nisa. Por isso é que os oleiros         
têm muitas peças diferentes.



A Águas do Alto Alentejo, com 
sede em Ponte de Sor e com 
cerca de 80 trabalhadores, é uma 
empresa intermunicipal que serve para tratar as águas de 
consumo público e tratar as águas residuais. Foi criada em     
29 de setembro de 2020 e vai começar a funcionar em 2022.

Entre os municípios que a integram estão Ponte de Sor, 
Gavião, Nisa, Marvão, Castelo de Vide, Crato, Alter do Chão, 
Arronches, Fronteira e Sousel. A vantagem de ter apenas 
uma empresa que trabalha em vários concelhos é juntar                    
as forças destes 10 municípios para melhorar os sistemas        
de abastecimento e saneamento, juntar esforços para fazer 
uma melhor e mais eficiente gestão e melhorar os preços 
para os consumidores.

O sonho da Águas do Alto Alentejo é ser uma das melhores 
empresas a nível nacional a fazer o abastecimento e 
saneamento. Gerir de forma eficiente, valorizando e 
protegendo o ambiente natural, para termos água potável. 

Em Ponte de Sor só é possível a 
existência da Zona Ribeirinha, 

limpa e saudável, porque            
a água é tratada.

(a partir de entrevista ao          
Eng. Rui Choças - Diretor             

 de Águas e Saneamento     
  na Águas do Alto                 

Alentejo E.I.M.)



Uma cascata é uma queda de água provocada por um desnível grande do leito 
de uma ribeira, ou rio, entre rochas.

Na Serra de São Mamede, no concelho de Portalegre, há duas 
cascatas grandes: a Cascata da Cabroeira, também conhecida 
por Cascata da Rabaça, que fica no curso de água da 
Ribeira da Cabroeira e que é afluente do Rio Xévora, e 
a Cascata de Monte Sete, também conhecida por Cascata                   
de São Julião, que se situa no curso de água do Rio Xévora.

A água das cascatas serve para regar as hortas e para                             
os animais beberem.

As pessoas refrescam-se, nadam, vão passear e ver as paisagens. 
As cascatas inspiram-nos… sentimo-nos felizes! Se estivermos 
nervosos, ao ouvir o som da água e ao ver a beleza da paisagem, 
ficamos mais calmos…

Sentimos vontade de mergulhar nas águas límpidas                           
e transparentes e apetece tirar fotografias 
naquelas lindas paisagens para 
mostrar ao Mundo!

Gostávamos de ter uma casa 
de madeira numa árvore, 
ao pé das cascatas, para 
podermos ir brincar, ver 
as estrelas à noite e 
descansar no verão.



Antigamente em Sousel as pessoas iam buscar água aos poços, fontes, noras ou ribeiras. Levavam 
uma quarta de barro, zinco ou plástico, para apanhar a água para beber e fazer a comida, e 
tiravam a água dos poços com um caldeiro. Havia carroças que vendiam água porta a porta.              
E lavava-se a roupa no tanque público ou nas ribeiras. 

A água de Sousel é captada na Barragem das Romeiras e na Barragem da 
Apartadura e chega a um local chamado ETA. A ETA é onde a água é limpa.

Quando chega à ETA, a água vai para um tanque que tem uma grelha onde 
ficam presos os lixos grandes, as plantas, as pedras e os animais mortos.

No segundo tanque faz-se a decantação onde, com a ajuda de alguns produtos, 
as areias e as lamas que estão na água descem e as gorduras sobem. A água 
boa é a do meio e é só essa que passa para o tanque seguinte.

A seguir vem a filtração, feita com carvão e areias e que deixa a água muito 
limpinha. Nesse tanque há uma rede que separa a água limpa e a água suja. 

Depois é desinfetada, para tirar os micróbios, com alguns químicos.                        
Espera-se muitas horas e pronto. 

A seguir a água é analisada num laboratório 
e provada, porque a água pode ter 
doenças ou pode saber mal. Estas pessoas 
são os provadores de água.

Por fim, a água vai para o reservatório 
de Sousel. Fica ali guardada e quando 
as pessoas querem água abrem a 
torneira e os chuveiros e a água vai até 
às casas pelos tubos subterrâneos. A 
água é transportada para a vila, e para              
as nossas casas, pela canalização.



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALTER DO CHÃO

ESCREVERAM
Alexandra Prudêncio Cardoso
António Manuel Coelho Pimenta
Ariana Carlota Rat
Carolina Pinheiro
Diogo Manuel do Nascimento Narciso
Gratiela Ana Elena Kraska Surugiu
Inês Sardinha Prior
João Alexandre Gonçalves Calado
José Diogo Seabra Duque Martins Gonçalves
José Maria da Trindade Minhó
Manuel de Sousa Jorge Pais Fitas
Margarida Sofia Mimoso Martinho
Maria de Matos Airoso dos Santos
Mariana Ramos Mendes
Matilde Azinheira Barradas
Matilde Borbinhas Farinha
Matilde Varela Coelho
Nadine Cardoso Vasco
Salvador Abaladas de Matos
Santiago da Silva Barroqueiro
Santiago Mendes Tripeça
Santiago Sequeira Romão
Vicente Manuel Matias Serrão Pedrógam Roma
Vitória Margarida Pires Santos Pereira

ILUSTRARAM
Aléxia Brasil de Melo Moutoso
Benedita Casaca Ferreira Ventura Barradas
Cristiana Ribeiro de Oliveira
Eva Piedade Correia
Fhilipy do Carmo Ataídes
Filipa Alexandra Ferreira da Silva
Francisca Maria Guerra de Oliveira
Guilherme da Rocha Schmidt Proença
Helena Rita Cruz dos Santos Azevedo
Madalena Silva Malanho Martinho
Margarida de Matos Bancaleiro
Margarida Gonçalves Nobre Pombo
Maria Beatriz Quitério Serpins
Maria Helena Prudêncio Cardoso
Maria Leonor Correia Pires Matias
Maria Luiza Silva Azinheira
Mariana Calhaço Antunes
Mariana Varela Vidinha
Martim Fernando de Matos Rodrigues
Matilde Mingacho da Rocha dos Reis Monteiro
Miguel Alexandre Vilhais de Figueiredo
Salomé Oliveira Campos
Santiago Emanuel Pimenta dos Santos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRONCHES

ESCREVERAM
Amélia Teodora Bizerov Lawson
Bernardo Maria Café Pernas
Carminho Ceia Santos
Dinis Ribeiro Castanho
Gabriel Ramos
Henrique Gabriel Velez Piçarra
João Diogo Pereira Conceição
João Policarpo Madureira
Lara Alexandra A. Machado
Laura Bigares Trindade
Leonor Trindade Feiteirona
Margarida Venâncio Mousinho
Maria Barroso Marques
Maria Catarina Patacas Carreteiro
Maria Inês Coelho Vitória
Maria Leonor Rodrigues Silvestre
Martim Pereira Pinto
Martim Santos Velez
Nazaret Rodriguez Arguelles
Soraia Sofia da Silva

ILUSTRARAM
Alice do Carmo Silva Trindade
Carolina Pereira Soares Gomes Patrício
Carolina Raquel Mendonça Sanches
Catarina de Magalhães Sousa Vaz
Diogo Roldão Tavares
Francisca Cardoso Figueira
Francisco Maria Rodrigues Carrufa Belo Gonçalves
Guilherme Lino Mouquinho
Iana Solodchi
João Alexandre Monteiro Miranda
João Pedro Pires Catarino
Lara Sofia Cardoso Andrade
Letícia Mousinho Flores
Letícia Rosa Semedo
Manuel Maria Chichorro Vidal Lima Caseiro
Margarida Gravito Catambas
Maria do Carmo Fartouce Sengo Café
Maria Rodrigues Venâncio de Oliveira
Mariana Pereira Palmeiro
Matilde Sofia Ferreira Brito
Simão Vassalo Rodrigues
Tiago Janeco Azeiteiro
Vitória Venâncio Praxedes

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS

ESCREVERAM
Abílio Miguel Silva Cardoso
Alexandra Isabel Milho Caeiro
Alice Maria da Silva Chora
Daniela Sofia Viana Rosado Leão
Diana da Silva Ezequiel
Fernanda Gil Barrela
Filipe de Brito Ramos
Gabriel Alexandre Cardoso das Neves
Gabriel Filipe Vilhais Ferreira
Henrique Alexandre Rodrigues
Joana da Silva Ezequiel
João Filipe Lageira de Almeida
João Miguel Ferreira Alma Santa
João Tiago Catambas Cardoso
Laura Ferreira Ceirão
Leonor Gonçalves Dias
Leonor Margarida Sebastião da Graça
Margarida Velez
Martim Augusto Vieira
Martim Damião Alvegas
Matilde Ildefonso Lopes
Miguel Ângelo da Veiga Jesus
Paulo Vicente Costa Nepomuceno
Pedro Miguel Gil Barrela
Santiago Piçarra Godinho Varela
Tomás Manuel Mendes Pedrosa
Xavier Varela de Oliveira

ILUSTRARAM
Afonso José Nobre Barriga
Andreia Filipa Campos Adegas
Arsénio Oliveira Campos
Carlota Rosado Traquinas
Cristiano Gil Barrela
Francisco Almeida Lageira
Gabriel Filipe Coelho Rosa
Gonçalo Miguel Rodrigues Gouveia
Guilherme de Oliveira Antunes Rodrigues Agostinho
João Miguel Ribeiro Amante
José António de Jesus Marques
Madalena Inês Bento da Silva
Mafalda Pereira Filipe
Margarida Isabel Godinho Barata
Maria Brazão Ribeiro
Maria João Correia Nunes
Maria Varela Moreno
Martim Duarte Galiza Américo
Matilde Alexandra Dias Farinha
Rafael Alexandre Lopes Guerreiro
Rodrigo Miguel Pinto Tobias
Salvador Morganheira Mansinho
Sofia Rodrigues Pereiro
Tiago Silva Martins



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CAMPO MAIOR

ESCREVERAM
Beatriz Baptista Maia
Beatriz Grifo Sabino
Carminho Belchior do Espírito Santo
Carolina Burrica Grilo
Carolina Fava Cordeiro
Catarina Marques Caramelo Moreira
Daniel Fernandes Gaita
Diogo Filipe Ladeira Pires
Duarte Borrega Santos
Filipa  Lopes Cabeções
Gabriela Prado Lopes
Guilherme Filipe Lages Rodrigues
Inês Cachaço Ginga
Inês Correia Godinho
Ivo Encarnação Damião
João Filipe Silveirinha Carrapiço
Leonardo Alves Pinto
Leonardo Rodrigo Santos Restolho
Liana Raquel Gonçalves Sousa
Luana Tavares Nesterenho
Madalena Martins Telo da Gama
Maria Carolina Furtado Rosinha
Maria Inês Beijocas Stoca
Marta Araújo Pepê
Miguel Maria Janeco Correia
Yara Muacho Espada

ILUSTRARAM
Ana Margarida Pires Carrasco
Afonso Ensinas Bicho
Afonso José Aleixo Trindade
Alice de Fátima Gorino Alegria
Bernardo Talhinhas de Morais
Caetana Videira Carrilho
Filipa Silveirinha Ruivo
Gonçalo Cabeça Gonçalves
Gustavo Correia Martins
Inês Carrilho Silveira
João Duarte Brito Palma Valério
Luana Faria André
Luciana Maria Sabino Nini
Margarida Ribeiro Bonito
Maria Antonieta Cardoso Campos
Maria Inês Aldeiano Miranda
Marta Martins de Oliveira da Gama Pinheiro
Martim Nicolau Conceição
Matilde Cordeiro Teodoro
Rute Sofia Picado Espada
Tomás Marchã Tomé

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTELO DE VIDE

ESCREVERAM
Alice Graça Agostinho
Alice Ramalho Vieira
Ana Carolina Marta Janeiro
António Rafael da Mota Mouro Lourenço Dias 
Carolina Viegas Mourato Rabaça
Dinis Manuel Franco Pegacha
Diogo Miguel Turenschi Cerejo
Duarte Martins Ribeiro
Gabriela Sofia Marques Videira
Henrique Arez Carapeto Mão de Ferro
Leonor Bidarra Cerqueira Reis Gonçalves
Margarida Costa Frade
Margarida Mariquito Raposo
Margarida Mourato Busca
Margarida Parra Batista
Maria Teresa Rosado Calha
Mariana Claudino Galegos
Matilde Fidalgo Espanhol
Yasmin Mourato Pereira

ILUSTRARAM
Duarte André Prezado
Duarte Costa Raposo
Gabriel Filipe Neves Tavares
Guilherme Castanho Beato Sutil
Joana Ruivo Simão
Laura Maria Esteves Folgado
Leonor Faria Barrigas
Lourenço Maria da Costa Cruz
Luca Pereira Galhofas
Martim Tapadejo Guedelha
Miguel Luís Durão Arrenega
Núria Carolina Mimoso Maximino
Rafael Canelas Alegria
Rafael José Trigueiro Alberto
Robin Jorge Isherwood da Ponte
Salvador da Silva Pereira Gaio Barreta
Tomás Fidalgo Espanhol
Vasco Rafael Miranda Fernandes
Victória Alexandra Carvalho Silva

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CRATO

ESCREVERAM
António Pedro Campos Cardoso
Beatriz Pinto Casimiro
Benedita Maria Pereira Claudino
Bianca Alexia Félix Ramos
Carminda da Silva Costa
Carolina Apolinário Farraia
Carolina Maurício Passeiro
Francisco Miguel Freire Claudino
Gabriel Ouro dos Santos
Guilherme Carrilho Marques
Guilherme dos Santos Godinho
Inês Caetano Rodrigues
João António Fortunato Raposo
João Pedro Braz Marmelo Pais Saramago 
João Tomás Marques Pereira
Juliana Garcia Costa
Margarida Borrego Cassiano
Margarida Isabel Mendonça de Almeida Dias Vieira
Neuza Maria Mateus
Prudência Adelino da Silva
Rafael Alexandre Rodrigues Morais Francisco
Rodrigo Subtil Heliodoro
Rui Pérola Cortês 
Sofia de Deus Diogo
Tiago Martim Calado Morais

ILUSTRARAM
Adriana Maria de Deus Reis
Afonso Filipe Maurício Lopes  
Alice Lopes Pereira
Carmo Paixão Ramos
Carolina Gonçalves Costa
Janine Meleiro Pepe
José Pedro da Conceição Barriguinha Marques
Leonor Varela Saraiva
Maria Inês Neves Carrilho
Mariana Carrilho Félix Otoni
Mariana Sofia Neves Carrilho
Matilde Carrilho Sequeira
Renata Pedro Neves
Rodrigo Maria de Bastos Leitão Curinha Cardona
Ruben Miguel Abreu Mendes
Rubi Emanuel Machado Carvalho
Simão Pires de Mendonça
Soraia Pires Jorge
Vicente da Silva Navega



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ELVAS

ESCREVERAM
Carolina Janeiro Besugo
Cristiano André Popovici
Diogo Maria E. Serpa
Eduardo Alexandre V. Q. P. Gandrita
Gabriel Cordero Chamusqueiro
Gabriela Pinto R. N. Duarte
Guilherme José C. Canhoto
Guilherme José M. Silva
Lourenço Belchior Cristo
Manuel António V. Pinheiro
Margarida Martins Galveia
Margarida Pereira Conceição
Marta Inácio Taboada
Matilde Maria C. Pedras
Miguel Magarreiro Adágas
Rodrigo Santinhos Pimenta
Santiago Alves Gomes
Sofia Inácio Taboada
Teresa Pinto B. Cacheirinha

ILUSTRARAM
Alice Camoêsas dos Anjos de Andrade Poejo
Bárbara Cidraes Gama Mata
Carlos Pinilla Gonzalez
Carolina Sofia Perdigão da Silva
Cláudia Sofia Cachapa Besugo
Fábio Miguel Figueira Malha dos Santos Pires
Joana Santos Laranjeira
João Carlos Pereiros Restolho
Joaquim Maria Braga de Carvalho Brinquete
Mara Filipe Consulado Ramalho
Mara Sofia Anjos Freire
Maria Leonor Ezequiel Lourenço
Martim Monraia Alves
Matilde Almeida Domingos
Matilde Sofia Perdigão Raleiras
Miguel Lopes da Veiga
Rebekah Luiana Nascimento Love
Rodrigo Manuel Gasiba Carriço
Tomás Rodrigues Guerra

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRONTEIRA

ESCREVERAM
Afonso Filipe Fontainhas Manteiga
Andreia Cristina da Silva Pereira
António Maria Gonçalves Teixeira
Beatriz Mendes Lourenço
Dara Cristina Correia Calhau
Diogo Branquinho Trindade
Gabriel Filipe Moreno Margalho
Hugo Miguel Mulano Póvoa

Inês Ananias Almeida
Inês Lachica Henriques
Juan Pedro Simões Barroso Galveia
Luz Branquinho Lopes
Maria Leonor Cambóias Leitão
Maria Margarida Calhau Oliveira
Mariana Pavia Testa
Rodrigo Miguel Marchão Póvoa
Vicente Nuno Ferreira Mourato

ILUSTRARAM
Carlos Francisco Ortiz Carrilho
Carolina Neves Azevedo
Filipe Brandão Daniel
Francisca Rodrigues Dias
Guilherme Moreira Paixão
Gustavo Duarte Godinho Mendes
Joana Alves Calado
Lara Maria Saruga Godinho
Leonor Martins Varela
Margarida Monteiro Namorado
Maria Beatriz Raposo Rodrigues
Martim Romão Machado
Sara Barreiros Galveia Madeira
Tomás dos Santos Martins

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAVIÃO

ESCREVERAM
Beatriz Isabel Nunes Catarino
Camila Grilo Chambel
Dinis Micael Policarpo Crespo
Duarte Miguel Gonçalves Valério
Isabela Rosário Martins Roque
José Manuel Carranca Farrolas Chambel
Laryssa Martins de Oliveira Gama
Leonor Genebra Cesário
Lucas Alexandre Marques de Araújo
Margarida Alexandra Pinto Vieira
Maria Gabriela dos Santos Baltazar
Mateus Infante Martins
Matilde Isabel Gonçalves Prioste
Olavo José Gonçalves Grilo Fernandes
Soraia de Matos Carvalho
Tiago Maurício Fernandes
Vicente Alexandre Henriques
Vitória Fernandes Batista

ILUSTRARAM
Adam Ibourg dos Santos
Carolina Barrente Vicente
Constança Carrilho Delgado
Guilherme Raimundo Canatário
João Dinis Matos Mesquita
João Francisco Gonçalves

Luís Filipe de Jesus Santos
Madalena Ferreira Couteiro
Marco Filipe Rodrigues Grilo
Matias António Firmino
Matias Manuel Lopes Rosa
Matilde dos Santos Oliveira Guerra
Matilde Pinto Chambel
Nair Isabel Inocêncio Reis
Rafael Mouro de Almeida Hilário de Matos
Tomás André Gaspar Calado
Tomás dos Santos Oliveira Guerra
Tomás Filipe Catarino Madeira
Tomás Jorge Catarino Repolho
Vasco Manuel Carranca Farrolas Chambel

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARVÃO

ESCREVERAM
Bernardo João Andrade Almeida
Constança Anacleto Barradas
Daniel Oliveira Fonseca
Glória Viegas Romão
Gustavo Isidoro Pereira
Inês Tobar Conchinha
Ivo Miguel Reia Canuto
Kyara Maria Duarte Viegas
Leonor Marques Batista
Maria Clara Salgueiro
Maria Gama Guerra Ramilo Pires
Maria Teresa Martins Lourenço da Paz
Martim Farto Remédios
Martim Milho Pedro
Miguel Dias Belinho
Miguel Escarameia Aires

ILUSTRARAM
Afonso Batista Magro
Artur Gavancha Mota
Dinis Anselmo Farinha
Francisco Gisbert Sequeira Ferreira
Francisco Manuel Aires Costa
Helena Azinheiro Vitorino
Isis Luana Marques da Rocha
João Pedro Andrade Oliveira
João Soares Anselmo Margarido Costa
Mara Filipa Nunes Santo
Mara Sêco Franco 
Maria Leonor Silva Cordas
Mariana Gaspar Ramos 
Matilde Magro Lima 
Matilde Miranda Gavancha 
Rafael Arosa Ceia
Sérgio Miguel Pires Alves 
Vânia de Fátima Dimitrova Andrade
Vasco Rosado Vaz



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONFORTE

ESCREVERAM
Ana Luísa Velez Torres
André Oliveira da Silva
Bernardo Pataca Lagem
Érica Silva Campos
Francisco Manuel Sousa Marrucho
Guilherme Filipe Carola Cotovio
Inês Carvalho Velez
Laura Sofia Martins Pimenta
Leandro Filipe Calção Raimundo
Manuela Lino Silva
Maria Beatriz Beijoca Félix Cardoso Medalhas
Mariana de Castro Bagorro
Matilde Estrela Ferreira
Miguel Filipe Muralhas Azinhais
Miguel Pereira Raposo
Pedro Carvalho Velez
Santiago Medalhas Marrucho
Soraia Filipa Carola Canhoto
Tatiana Costa de Oliveira
Tiago Freire Sancho

ILUSTRARAM
Alda José Silva Catambas
Ana Beatriz Candeias Trindade  
Ana Rita Garcia Carmona
António João David de Oliveira
Carla de Sousa Marrucho
Carlota Barradas Batista
Carolina Martins Mota
Débora Sofia Garcia Fernandes
Diogo Dinis Panasco Cotovio
Diogo Veiga Rento
Francisco Morais Barradas
Guilherme Filipe Silva Campos
Inês Sofia Gomes Galante
João André de Almeida Félix
João Cardoso Inácio
João Maria de Oliveira Mourato
João Paulo Marrucho Marques
José Cardoso Silva
José Maria Freire Ramalho Dias Caupers
Josefa Miranda Mendes
Juana Marques Miranda
Kyara Gamas Marrucho
Luís Miguel Tiago Mourato
Maria João Inácio Limas
Maria João Moura Catambas
Maria Leonor Batista Enes
Maria Rosa Cardoso Inácio
Martim Inácio Cardoso
Miguel Marrucho Realista
Mónica Gonçalves Inácio

Orlando Cardoso Marrucho
Paula Catambas da Silva
Paulo Marrucho Vilhena
Rodrigo Azeiteiro Dinis
Simão Ferreira Carrajola
Vitória Fernandes Marrucho

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NISA

ESCREVERAM
André He
Constança da Luz Botas
Dayane Elisabete Varela Santos
Diana Sofia Pereira Lopes
Francisco Semedo Valente
Gustavo Manuel da Conceição Mendes
Inês Belo da Mota Pais
João da Silva Rasquilho
João Maria Caninhas Amaro
João Pedro Matos Ribeirinho
José da Silva Caldeira
José João Carrilho Rodrigues
Lara Pires Maia
Maria Leonor Caldeira Neto
Maria Policarpo R. dos Santos Parreiras
Micael da Silva Rasquilho
Rubim Garcia Crespo Martins Carrilho
Salvador Alexandre Cesário Biscaia
Sofia Alfaia Serafim

ILUSTRARAM
Adriana Caldeira Carriça
Afonso Vitorino da Graça
Álvaro Mendes Leonardo
António Manuel Prudêncio Trindade
Catarina Martins Rebola
Cláudio Filipe Almeida Vicente
Dinis Gonçalves Gravelho
Duarte Salvador G. Matos
Francisco Marques  Lourenço
Gabriel Serra Nunes
Inês Mendes Morato de Abreu
Inês Vieira Fazendas
Isabel da Silva Salgueiro
João Nuno Teixeira C. Bruno
Lara Maria Santos Ventura
Laura Borrego Dias
Maria Gabriela Soares Martins
Maria Laura Valente Jorge
Mariana Reizinho Serralha
Matilde Isabel Faiões Fernandes
Nicole Maria Lisboa Mourato Becho
Rafaela Lopes Caldeira
Rodrigo Miguel Marques Macedo
Vasco Ribeiro Manteiga

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR

ESCREVERAM
Afonso Malanho dos Santos
António Augusto do Vale Martins Serrano
Beatriz da Silva Mesquita
Bianca Escadas Libério
Constança da Silva Pereira
Dinis António Rosa de Matos
Inês Brites Gonçalves
João Maria Aparício Galveias
João Tiago Lopes Constantino
José Pedro Neto Florindo
Lara Reino de Sousa
Lora Krasimirova Yavorova
Margarida Gonçalo de Matos
Margarida Isabel Ferreira da Silva
Maria Benedita A. Casqueiro Macedo de Rebelo
Mariana Oliveira Borralho
Miguel Pita Ferreira
Misael Silva
Patrícia Filipa da Silva Pereira
Tomás Feitinha de Matos

ILUSTRARAM
Adriana Cristina Sema Brites Lopes
Andreia Cardoso Machado
Beatriz Alexandra Valador Pires
Beatriz Plácido Martins
Daniel Caniceira Silva
Diana dos Santos Dias
Diego Narciso martins
Dinis José Dias Prates
Francisca Martins Lopes
Francisco Maria Curado Barreto Godinho Ferro
Gabrielly Schettino Alves Gomes
Guilherme Miguel Sousa Almeida
Kelly Margarida Caldeira Mateus Ribeiro
Margarida Filipa Matela Prates
Margarida Varandas Matias Rosa
Maria Beatriz Martins Gomes
Maria Inês Pedro de Oliveira Vaz
Maria Leonor Vaz Catarino
Mariana Silva Prates
Rafael Francisco Pires Antunes
Rian Pablo Mesquita Costa
Ricardo Manuel Nunes caniceira
Tiago Marques Alves
Valentina de Oliveira Ramos
Yasmin Silva Luiz



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ RÉGIO 
PORTALEGRE

ESCREVERAM
Afonso Leitão dos Reis Rijo
Ana Carolina Machado Carrilho
Ana Martins Correia
André Miguel Roque Lameira
António Maria Miguéns Morgado
Bárbara Beatriz da Silva Nunes Lopes
Beatriz Serrote Marchão
Camila Godinho
Carolina Barreto Picado
Clara Isabel Antão Tavares
Diego Rafael Bento Nunes
Dinis Bicho Alves de Oliveira
Dinis Miguel Bicho Espanhol
Guilherme Miguel Oliveira Canas Pombo
Irene Laredo César
Joana França Rasteiro
Joana Morais Cordeiro
Lara Filipa Isidoro Lopes
Leonardo Padeiro Aragonez
Maria Gargaté Martins
Matilde Sofia Narciso Rufo
Pedro Balciunas Estrela
Santiago Henriques Trindade
Simão Coelho Renga

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM
PORTALEGRE

ILUSTRARAM
Alexandre Maurício Ferreira
Ana Beatriz Valente Pinheiro
Catarina Sofia Grácio Pires
Gabriel Mendes Angelino
Guilherme Manuel Chambel Carrilho
Gustavo Fé Lacão
João Pedro Relvas Parrano
Joaquim Paulo Semedo Carrilho
Leonardo Correia Amaro da Cruz Tavares
Leonardo Martim Servo Coelho
Madalena FIgueiredo Vieira
Mayferd de Jesús Rivero Carrillo
Rafael Alexandre Neves Fé
Rodrigo Aires Grilo de Lacão José
Rodrigo Alexandre Carrilho Picado
Salvador Vicente Barradas
Santiago Curinha Cerejo
Tiago Miguel Gil Frederico Garcia Crespo
Xavier Saboeiro Claudino
Zybel Morais Ferreira

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSEL

ESCREVERAM
Afonso Henrique Mileu Carretas
Amanda Rodrigues Santos
Bianca Alexandra da Costa Rosado
Catarina Lavado Caixa
Constança Madeira Fernandes
Débora Filipa Branco Montes
Diogo Balasteiro Veloso
Eros Francisco Viana Braço Forte
Filipa dos Santos Albano
Filipa Isabel Lavado Dimas
Francisco Manuel Candeias Gonçalves
Gabriel Santos Rodrigues
Iara Caldeira Macarrinha
Inês Bruno Carloto
Inês Sofia Carapinha Quintaneiro
Íris da Silva Gordo
Joana Moreira Sacoto
Joana Prudêncio Leonardo Esequiel
José Francisco Canhoto Pereira
Leandro David Horta Albuquerque
Luana Filipa Farião Freitas
Lucélia Dias Santos
Mara Sofia Ratinho Calado
Margarida Mendes Pires
Maria Espadinha Peixoto
Mariana Pêra Boa
Mariana Saias Alabaça
Martim Lopes Louro
Martim Vicente da Silva Fonseca
Matilde Borrego Riço
Paulo Leonardo Parreira
Paulo Miguel Mansinho Paiva
Rafael Sandu Rosado
Rita Carvoeiro Carrão
Rita Maria Mendes Espadinha
Salvador Gabriel Laranjinha Maia Ventura
Tiago Filipe Mendes Pico
Tomás Miguel Quaresma Painho
Vicente Martins Correia Tavares Teles

ILUSTRARAM
Afonso José Lageira Meira
Afonso Paixão Melitão
Beatriz Maria Magro Pinto
Bruno Manuel Cardoso Valente
Constança de Oliveira Simões
Eva Correia Martins
Filipe Magarreiro Patrão
Gonçalo Miguel Ferreira Grenho
João Pedro Rodrigues Serra
José Afonso Silva Leão

Leonor Maria da Silva Pôla
Letícia Horta Albuquerque
Lia Alves de Matos Sequeira
Marcelo Rui da Costa Anjos
Margarida Isabel Gabriel Dordio
Maria Luís Fiel Dias
Maria Matilde Lino Neto Taborda Ferreira
Mariana Carmelo Parreira
Martim Madruga Pereira Grosa Sadio
Matilde Faria Oliveira
Matilde Isabel Serra Leão
Miguel Paixão Geraldo
Rafael Filipe Lima Serralheiro
Rafael Santos Paixão
Salvador Campos Valente Taborda Ferreira
Santiago Zingalho Pina
Yara de Matos Ratinho







A Fábrica de Histórias® é um produto de promoção de leitura, da escrita e das artes, que se desenvolve junto de instituições de 
ensino, integrado no espaço curricular, e que consiste na implementação de um programa para elaboração de um livro e de um 
filme de animação da autoria dos alunos. Com várias linhas de montagem, trabalhando em equipa e a várias mãos, os alunos são 
desafiados a escrever, rever, ilustrar, filmar, sonorizar, musicar, narrar e dramatizar. Coadjuvados por professores e mediadores 
de diferentes áreas técnicas e artísticas, crianças e jovens são chamados a criar, num processo que tem como objetivos maiores 
surpreender, mobilizar, inspirar, aproximar e estimular competências, num diálogo afetivo, cooperante e construtivo. 

A Fábrica de Histórias® foi distinguida com o Prémio Ler+ 2021, atribuído pelo Plano Nacional de Leitura 20|27, que visa 
reconhecer o trabalho realizado em prol da melhoria dos índices de leitura dos portugueses e da promoção do gosto pela leitura e 
pela escrita. A Fábrica de Histórias® é portadora do selo Ler+ e igualmente merecedora do selo distintivo da UNESCO.

“A vida começou na água”, lê-se no início deste livro. Sabes que a tua vida começou num ambiente aquático, 

na Bolsa de Águas, dentro do líquido amniótico? A ÁGUA representa o início, o meio e o fim. É como um 

carrossel, é sempre a mesma, que nunca para quieta e que se toca em todos os oceanos. Mas chegará a 

tod@s? A ÁGUA é vida mas tem tanta força, que fica furiosa e pode tornar-se perigosa. A ÁGUA é tão antiga, 

que já tem muitas histórias, lendas e mitos. É verdadeira, mas parece uma ilusão bonita em todos os seus 

estados: líquido, sólido ou gasoso. A ÁGUA diverte-nos e ajuda-nos e não podemos gozar com ela. Pode 

estar fria ou quente, ser doce ou salgada… porque é que maltratamos o que é doce connosco? A ÁGUA é 

mágica… alguma vive por baixo dos nossos pés mas não a vemos, sobe até às nuvens e não tem asas, cai 

do céu e não se magoa! Aprendemos tanto sobre a ÁGUA ao criar este livro que decidimos escrever no final: 

“Se não houvesse água, não havia nada disto. Era uma coisa triste, não era?” Sim, era!   
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