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Momentos de partilha em 
tempos de confinamento. 
Já que não podemos estar juntos no escritório, vamos a casa 
de cada um, com propostas e sugestões feitas pelos próprios 
colaboradores da Ágora, para tornar este confinamento um 
pouquinho menos aborrecido. A cada semana, damos novidades 
e aceitamos sugestões de todos para cada rubrica. 
Ora espreitem lá o primeiro número…

Colaborador

Nome do Colaborador
Função do Colaborador

Um texto sobre o mesmo, como a idade e 
onde vive e que ao mesmo tempo sirva de 
resumo para o que o colaborador sugere 
para constar nos seus destaques abaixo 
descritos.

Uma receita
Tarte de Maçã

Para a massa
160 gramas farinha
60 gramas açúcar branco
1 pacote natas
42 gramas manteiga fria e cortada 
em pedacinhos

Para o recheio
2 raspa de meio limão
7 maças partidas em quartos
120 gramas açúcar
1 pitada sal
1 1/2 colheres de sopa vinho do porto
40 gramas sultanas

Preparação da massa

Numa tigela junte a farinha com o açúcar. Adicione 1dl de natas e a manteiga. 
Mexa com a ajuda de um garfo até a massa ligar. Forme uma bola e polvilhe-a 
com farinha. Envolva numa película aderente previamente polvolhada com 
farinha e, com a ajuda do rolo, estenda a massa do tamanho do recipiente que 
vai usar. Reserve no frigorífico.

Preparação do recheio

Numa tigela, misture todos os ingredientes à excepção das sultanas e das 
nozes. Coloque a mistura num recipiente pouco alto untado, cubra com película 
aderente e leve ao microondas durante 8 minutos na potência alta (800W).
A meio da cozedura, cerca de 4 minutos, destape com cuidado as maçãs para 
não se queimar, acrescente as nozes e as sultanas e misture bem.
Volte a levar ao microondas o restante tempo. Deixe arrefecer 10 minutos.
Retire a massa do frigorífico e coloque-a sobre o preparado de maçãs. 
Faça dois golpes em forma de cruz no centro da massa e volte as pontas para 
fora de forma a construir um quadrado.

Sugestão: pode cortar aparas de massa para decorar a tarte. Pincele a massa com uma 
colher de sopa de natas e polvilhe com açúcar e canela. Leve ao forno pré aquecido a 200º, 
durante 35 minutos ou até a massa ficar dourada.

Ingredientes

Para ler
Balada para Sophie
Filipe Melo e Juan Cavia

Para ver

O que é, o que é ?

Rir é o melhor remédio 

“Balada para Sophie” narra a história da rivalidade 
entre dois pianistas virtuosos e, que vai sendo 
contada em sucessivas analepses por um deles, 
Julien Dubois. Filipe Melo, cria aqui mais uma 
magnífica narrativa com a qualidade à qual já nos 
habituou noutras obras como “Comer/Beber” ou “Os 
Vampiros”, mas desta feita coloca a história num 
mundo que muito bem conhece, o da música, já que 
à semelhança da personagem principal, é também 
pianista. Uma nota extra... o fim tem um “twist” 
inesperado muito bem conseguido. O desenho, é do 
já habitual parceiro, o argentino Juan Cavia.

É admirável que uma série à volta 
do xadrez, tenha encontrado um 
público tão vasto. Mais do que isso, o 
sucesso e aura de Gambito de Dama 
veio, justamente, criar uma tendência. 

O Visita Guiada é um programa de 
televisão e de rádio sobre peças da história 
da arte e da cultura portuguesas.

Em cada emissão o programa elege uma 
peça-protagonista, num arco temporal de 
cerca de 800 anos e abrangendo todo o 
território nacional, ilhas incluídas.

Nos dias de hoje não faltam sugestões de 
atividades que podemos fazer em casa. 
Hoje deixamos-te uma delas, que podes fazer 
sozinho(a) ou com companhia. 

1.  Para fazeres esta atividade 
precisas destes materiais:  
pasta de modelar, uma folha 
que podes apanhar num jardim 
(o ideal é escolheres uma folha 
grande com veias largas), papel 
kraft, papel de alumínio, uma 
tesoura pequena e afiada, uma 
faca pequena e um rolo da 
massa. 

2.  Retira um pedaço da pasta de 
modelar, aproximadamente do 
tamanho da palma da tua mão.

3.  Escolhe uma das folhas que 
apanhaste. 

4.  Estende a pasta deixando 
aproximadamente 3,5 cm de 
espessura. Coloca a folha com 
o lado da veia voltada para baixo 
em cima da pasta.

5.  Usando o rolo de massa, 
pressiona a folha na pasta. Tem 
cuidado para que a folha não se 
mova.

6.  Usando uma pequena faca, 
retira o excesso de pasta. 

7.  Usa a tesoura pequena e afiada 
para aparar o padrão da borda 
da folha. A maioria das folhas 
não precisará desta etapa. 

8.  A folha que vemos na imagem 
tem um padrão emaranhado.

9.  Remove cuidadosamente a 
folha verde da pasta de modelar. 
Usa papel de alumínio para criar 
um efeito de tigela oval. Deixa 
a pasta secar completamente. 
O ideal era deixares a secar 
durante a noite. Caso esteja 
bom tempo, podes deixar secar 
ao ar livre para acelerar o tempo 
de secagem (tem cuidado para 
não molhares a pasta). 

  Podes precisar de virar a folha 
para secar completamente a 
parte de baixo. Depois de estar 
seca, ela fica tão dura como 
uma peça de cerâmica. Nesta 
altura podes decidir se deixas 
em branco ou então com tinta 
acrílica pintar numa cor ao teu 
gosto. 

The Queen’s 
Gambit

Adivinha

Anedota

Nunca volta, embora 
nunca tenha ido.

A esposa: 

- Se me chamas de gorda outra vez, 
acaba tudo entre nós!” 

- Calma amor, não faças isso,  
pensa no nosso filho… 

- Mas qual filho? 

- Então… mas tu não estás grávida?
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Escolha
Visita Guiada
RTP2 / RTP3

Saber mais

Aventuras por casa…

Deixamos-te aqui sugestões de decoração e de utilidade para esta peça: 

Mantém-te 
em alta 

Ver mais

Ver mais

Ver mais

Ver mais

Aulas “Treina em casa”

Aulas “Treina em casa”

Aulas “Treina em casa”

Aulas “Treina em casa”

Nós & Eles

Tema livre

Até para a semana!

Spots na cidade

Já conheces?

Estamos em confinamento outra vez, mas 
estar em casa com os miúdos não tem de ser 
um drama! Deixamos-te aqui uma atividade 
bem divertida para os tempos livres. 

Jogo “Quem sou eu?”
Escrevam num post-it o nome de uma personagem de 
desenhos animados, ou um objeto, uma celebridade ou 
um animal e colem na testa de outro jogador sem que 
este veja o que está escrito. Depois de todos terem um 
papel na testa, cada um deve fazer perguntas a outro 
jogador acerca da sua personagem até descobrir quem é. Como jogar

Museu do Holocausto no Porto
A cidade do Porto vai receber o primeiro Museu do Holocausto da Península 
Ibérica. Tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto, este 
novo espaço museológico contará com uma reprodução dos dormitórios 
do campo de concentração de Auschwitz, com uma sala de nomes, 
um memorial da chama, cinema, corredores com a narrativa completa 
e fotografias e ecrãs exibindo filmes reais sobre o antes, o durante e o 
depois da tragédia. O espaço está pronto, só aguarda o fim do Estado de 
Emergência para abrir as suas portas na Rua de Campo Alegre, 790.

A app Too Good To Go permite encomendar refeições 
e alimentos por preços entre 2€ a 5€, evitando que 
acabem no lixo. Para utilizar este serviço tens de 
instalar a aplicação, disponível gratuitamente para 
Android e iOS. Depois do registo, podes aceder ao 
mapa com os espaços aderentes e adicionar o meio 
de pagamento e depois é só levantar!

Saber mais

Joe Biden - Do Homem ao Presidente

Kamala Harris – Uma Vida Americana

Dois livros de leitura aconselhável: as biografias 
dos novos presidente e vice-presidente dos 
Estados Unidos na América já estão disponíveis em 
português. «Joe Biden - Do Homem ao Presidente» 
e «Kamala Harris – Uma Vida Americana» falam-nos 
das histórias de vida inspiradoras de duas pessoas 
que certamente deixarão a sua marca no mundo. 

Sugestões de leitura

https://media.rtp.pt/visitaguiada/ouvir/visita-guiada-regressa-dia-1-abril/
https://www.youtube.com/c/ÁgoraCulturaeDesportodoPorto/videos
https://www.youtube.com/c/ÁgoraCulturaeDesportodoPorto/videos
https://www.youtube.com/c/ÁgoraCulturaeDesportodoPorto/videos
https://www.youtube.com/c/ÁgoraCulturaeDesportodoPorto/videos
https://pt.wikihow.com/Jogar-%22Quem-Sou-Eu%3F%22
https://toogoodtogo.pt/pt

