
“      ia 8 de março de 2022, pelas 10h00, os viajantes estavam prontos para a aventura na neve: Leonardo, 

Márcia, Cláudia, Tó, Vanessa, Carlos, Madalena, Filipe, Fábio, Nuno, Filipa, Beatriz, Rafael, Rute, Lisa, 

Lurdes, Fátima e o Bruno. 

Alguns de nós não conseguimos dormir bem durante a noite porque estávamos excitados/as com a perspe-

tiva do opasseio. Na véspera tínhamos feito as malas, todas com roupas muito quentinhas e confortáveis.

Saímos do CIC em duas carrinhas cheias de malas e vontade de ir para a SERRA!



Fizemos o caminho até às bombas da gasolina de Aveiras onde esticámos as pernas e seguimos para 

Castelo Branco, onde a chuva nos fez companhia. Demos uma voltinha pela cidade e parámos para al-

moçar nos jardins albicastrenses, saboreando a merenda com os mimos que as mães colocaram nas 

mochilas, mas, no fim, começou a chover, e tivemos que arrumar as coisas rapidamente. Foi tudo tão 

rápido que nos fartámos de rir. Quando a chuva acalmou pusemo-nos ao caminho novamente. 

Passámos pelo Fundão onde fomos beber o nosso cafezinho/garoto depois daquele almoço atribulado.

Soube-nos pela vida!

Iniciámos a última etapa da viagem até ao nos-

so destino. Chegados/as à Covilhã, começámos

a subir a serra e a temperatura a descer, quan-

do chegamos estavam 6 graus!!! BRRR...

Não havia muita neve e ficámos um bocadinho 

desanimados/as, mas depois vimos pequenos

montes brancos na berma da estrada. A Fátima 

e o Filipe e o Filipe fizeram um bonequinho de neve e 

os/as outros/as brincaram e atiraram bolas 

de neve uns aos outros/as. 

                                                Quando entrámos foi tão bom sentir o quentinho e o aconchego de uma  

                                                enorme lareira. Viemos a confirmar que o calor não estava só na lareira 

                                                mas no coração das pessoas que nos fizeram um acolhimento 5 estrelas 

                                                ao longo de toda a estadia. Mais uma vez tivemos direito a uma sobre-

                                                mesa especial con                                                mesa especial confecionada só para o nosso grupo.

                                                A Márcia não quis deixar o dia 8 –  Dia Internacional da Mulher  –  sem 

                                                uma pequena homenagem e assim desafiou os rapazes a fazerem um jo-

                                                go em que tínhamos de adivinhar algumas das características das mu-

                                                lheres através da mímica. Eles alinharam logo e foi muito divertido!  

Ao final do serão, fomos dormir, mas não conseguimos pregar olho antes das 4h00 da manhã, 

poporque os/as jovens ao nosso lado faziam barulho mas, mesmo assim, acordámos 

todos/as bem dispostos/as.

O dia seguinte acordou cheio de nevoeiro. Com algum receio de subir a serra, resolvemos nesse dia ir 

até à pista de gelo junto à pousada, onde nos divertimos imenso. 



Carlos: - Ao princípio tive medo e disse ao Bruno  Tenho Medo Vou Cair!, e depois caí. Mas depois 

sentei-me no golfinho e o Bruno empurrou-me e eu gostei, ri-me muito!!!

Os/as que ficaram na bancada, não se divertiram menos, riram-se com as trapalhices dos/as pati-

nadores/as, com as quedas... cantaram e dançaram.  Foi uma tarde                        inesquecível!

Nos tempos livres, as atividades foram 

variadas e para todos os gostos.

Não podíamos afastar-nos muito, porque deixávam de ver-nos. Um grupo foi tentar escorregar na neve 

e o Filipe arriscou fazer “secu”, deu para muitas gargalhadas. 

À hora do almoço tivemos uma verdadeira aventu-

ra muito emocionante, passando por ruas e ruelas 

muito estreitas, seguida de uma descida vertigino-

sa até ao rio, encontrámos um belo parque de me-

rendas onde apanhamos sol e comemos um almoço 

delicioso.delicioso.

No último dia, já de malas feitas e com o sol a bri-

lhar, resolvemos ir até à torre para tirar fotos e eis 

que tivemos mais uma surpresa, o sol desapareceu 

a torre estava envolta em bruma e na descida fo-

mos presenteados com a neve a cair dos céus. 

Que bela aventura… agora sim podíamos 

regressar a casa com regressar a casa com todas as experiências 

de neve gravadas na nossa memória! “



A 6ª edição da Taça Cidade do Barreiro realizou-se no passado dia 13 de março, pelas 16h00, no 

Campo da Verderena. A partida contou com a organização da Câmara Municipal do Barreiro em parce-

ria com a Associação de Futebol de Setúbal, o FC Barreirense, o GD Fabril, o Núcleo de Confraterni-

zação dos Árbitros de Futebol do Barreiro, os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, o Serviço Munic-

ipal de Proteção Civil do Barreiro e a Dance Coolture.

As receitas do dérbi barreirense reverteram nesta edição integralmente a favor da RUMO e foram ent-

regues (cheque-donativo) aos elementos do conselho de administração da Cooperativa no intervalo do  

jogo pelo Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, e pela vereadora Sara Ferreira. 

Partilhamos, igualmente, uma nota de apreço ao coordenador da área do desporto da CMB, João 

Veiga.

A RUMO agradece a todos/as os/as que marcaram presença e, em especial, ao Município Do Barreiro 

e aos dois clubes pela iniciativa e contributos solidários.

Estas são ações de extrema importância para a vida de organizações com a nossa natureza e são, si-

multaneamente, uma forma de envolver as comunidades no exercício da cidadania ativa, da cooper-

açao e da solidariedade. Um bem-haja a todos/as!






