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Publicação de Trabalhos 

Por favor,  

- todos os trabalhos devem ser previamente corrigidos por um Orientador Edu-

cativo; 

- os trabalhos deverão ser gravados na pasta T, dentro da pasta “Jornal”,  

- todos os trabalhos devem ter primeiro e último nome do autor, núcleo e nome 

do Orientador Educativo que o corrigiu ; 

- todos os trabalhos deverão ser entregues antes da última semana do mês. 

A Responsabilidade do Jornal 

Editorial 

2 

A Comissão eleitoral, pela parte dos professores, era constituída pela professora Cláudia da Iniciação, 

professora Paula da Consolidação e a professora Catarina do Aprofundamento, que reuniram com a 

Comissão Eleitoral do ano passado para entenderem como funciona todo este processo. 

Uma vez que muitos alunos se inscreveram, as Orientadoras Educativas, falaram com os mesmos, para 

que pensassem se não gostariam de participar numa lista ou mesmo formar uma.  

Como havia muitos alunos do núcleo de Iniciação interessados nesta tarefa, foi necessário fazer-se um 

sorteio para ficarem apenas três. O mesmo aconteceu com os alunos do núcleo de Consolidação. Fora 

do sorteio, ficaram os alunos do núcleo de Aprofundamento, que conseguiram chegar a um acordo. 

Assim, na Comissão Eleitoral, ficaram os seguintes alunos: Mariana Sousa, José Pedro Maia, Ana Rita 

Rocha, Hugo Coelho, Patrícia Alves, Lucas Lomba, Cristiana Silva, Marisa e Paulo. 

Na primeira reunião, a Comissão Eleitoral começou por planificar o que tinha de fazer e começou por 

elaborar o Calendário Eleitoral, para que as listas e a Comissão se pudessem organizar. A seguir, dividiu 

as tarefas equilibradamente. 

Quando as listas ficaram prontas, foram entregues à Comissão Eleitoral e, depois de esta ter visto se a 

lista estava dentro das regras que a comissão instituiu, inseriu no calendário eleitoral o prazo para as 

listas entregarem as promessas. Quando foram entregues, passadas a computador e corrigidas, passá-

mos para a próxima etapa: a Campanha Eleitoral. Nesta fase, fez-se a propaganda para oferecer no 

debate onde as listas e todos os elementos iriam apresentar as suas promessas . 

A campanha Eleitoral teve alguns aspectos menos positivos: gastou-se muito material e houve muita 

brincadeira com os aviões de papel. Por este motivo, a Comissão Eleitoral decidiu que não haveria 

aviões na campanha.  

Depois de terem alguma propaganda feita chegou o dia do debate das listas. Dividiu-se as listas por 

espaços, mas houve uma lista que teve de aguardar no espaço. Todas as listas tiveram um bom desem-

penho no debate.  

Quando chegou o dia do debate dos cabeças de lista, estes estiveram muito bem. Como é o primeiro 

ano do Miguel Pestana aqui na escola, ele teve dificuldades em algumas perguntas.  

O dia da reflexão é o dia onde ninguém pode fazer propaganda sobre a lista, por isso, todas as frases, 

como por exemplo, “vota na lista ...” tinham de se tirar dos murais, para que esse dia fosse só de refle-

xão e para decidirmos a lista na qual íamos votar. 

No dia das votações a Comissão Eleitoral dividiu-se pelas mesas de voto, para se certificar de que não 

havia batota. Havia  4 mesas e, em cada uma, estava um elemento de cada lista. 

Quando as votações fecharam, os alunos foram para o espaço e só ficou a Comissão Eleitoral a contar 

os votos e  a aplicar o Método d’Hondt para, finalmente, descobrir quem fazia parte da nova Mesa de 

Assembleia. 

No final, toda a escola se reuniu para a primeira Assembleia do ano lectivo 2010/2011, onde se instalou 

a nova Mesa de Assembleia, apresentada pelos elementos da Comissão Eleitoral . 

Comissão Eleitoral 
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Dear readers, 

Today I will talk about 

the four candidates for 

the Assembly. 
 

Miguel Pestana: 

- What are the reasons that led 
you to be a candidate to the As-

sembly? 
I thought it was interesting to me 
to try a new thing, to discover 

what our school has to offer to 
students. 

 
- Can you tell me some of the 
promises you have in mind? 
I think this year we have to show 

school to the community, which 
is one of my promises. 

 
- Have you already belonged to 
the Assembly? 
No, I have never belonged to the 
Assembly, bearing in mind that 

I'm new at school. 

 
- In other years the lists have not 
fulfilled many promises, do you 
think you'll be different? 
This issue depends on all the peo-
ple from school, but one thing is 

certain, I will do everything possi-
ble to fulfill them. 

 
- Give me two reasons to vote 
for you? 

I think people could vote for me 
because I think it was good to 

have a new perspective of the 
issues to be discussed at our 
school and the second reason is 
because I think it will be a new 

experience to school students to 
have a new student as a presi-

dent. 

Isa Pereira: 
- What are the reasons that led 
you to be a candidate to the As-

sembly? 

The reason is that I wanted to 
change school. 

 
- Can you tell me some of the 
promises you have in mind? 
I want to create a bar at school. 

 
- Have you already belonged to 
the Assembly? 
I've already been in the Assembly. 

 
- In other years the lists have not 
fulfilled many promises, do you 

think you'll be different? 
I think so, at least I will try. I'll not 
make many promises to accom-
plish all. 

 
- Give me two reasons to vote 

for you? 

I'll try to turn the school better 

and I promise that I will do my 

best. 
 

Frederico Cunha: 

 
- What are the reasons that led you 

to be a candidate to the Assembly? 
I want to improve some aspects of 
the school, for example the way the 

Assembly works. 
  
- Can you tell me some of the prom-

ises you have in mind? 
Put mirrors in the bathroom, help 
preparing a trip for the senior pupils. 

 
- Have you already belonged to the 

Assembly? 
I have never belonged to the Assem-
bly. 

 
- In other years the lists have not 
fulfilled many promises, do you think 

you'll be different? 
I hope so. 

 

- Give me two reasons to vote 
for you? 

Vote for me, because I want the 

best for the school and I will do 

everything possible to please eve-

ryone.   
 
 
 

Inês Tavares:  

 
- What are the reasons that led 
you to be a candidate to the As-
sembly? 
I think I have a good list of stu-

dents capable of solving problems 
at school. 

 
- Can you tell me some of the 
promises you have in mind? 

One of the promises is to pre-
pare a "Green Day" to encourage 
people to save water, put the gar-
bage in the dustbin, and so on. 

Another promise is to help senior 
pupils to raise money for a trip. 

 
- Have you already belonged to 
the Assembly? 
I have already belonged to the 
Assembly for four years. 

 
- In other years the lists have not 
fulfilled many promises, do you 
think you'll be different? 
I think so, because our promises 
are important, easy and practical 

to accomplish. 

 
-Give me two reasons to vote for 
you? 

The experience I have in the As-

sembly and I think that together 

with the rest of the Assembly I’m 

going to solve the problems. 

 

Written by: Joana Gouveia  



 

 

Dia a Dia, nº 1                                                                                                                                                                                   

Ponte 

4 

No Museu Abade Pedrosa esti-

vemos a ver um filme sobre os 

vários tipos de barro e o guia, 

que se chamava Nestor, expli-

cou-nos o que estávamos a ver. 

Também vimos peças em barro 

muito antigas e os vários tipos 

de instrumentos com que este 

se fazia. 

Tudo o que aprendemos foi 

muito interessante e até saímos 

com vontade de fazer algumas 

peças em barro. 

Depois de uma pequena cami-

nhada, chegámos à Câmara 

Municipal de Santo Tirso, onde 

estava a exposição sobre a  Pe;as de olaria, Museu Abade Pedrosa 

República. A razão pela qual 

fomos ver esta exposição foi o 

facto de termos trabalhado o 5 

de Outubro e querermos saber 

mais sobre este dia, para o 

marcar da melhor forma. 

Na Câmara, a exposição estava 

organizada em duas secções: 

monarquias e repúblicas. Além 

disso, também tinha lá cader-

nos muito antigos. 

Esta visita foi muito fixe!      

José Pedro,  

Francisco Martins (Iniciação) e   

José Miguel (Consolidação) 

Visita ao Museu Abade Pedrosa 

No dia 29 de Outubro de 2010, alguns alunos da escola foram, de comboio, visitar o 

museu Abade Pedrosa e aproveitaram o dia para ver a exposição sobre a República, que 

estava na Câmara Municipal de Santo Tirso. 

Na Responsabilidade Xadrez e 

Jogos de Mesa, fazemos o 

emparceiramento para o Tor-

neio de Xadrez dos Intervalos 

que, de momento, não se 

encontra funcional devido a 

algum lixo (migalhas, pacotes 

de iogurte/leite) deixado nas 

mesas, pelos alunos que parti-

cipam no mesmo. Deste modo, 

os alunos da Responsabilidade 

estão a tentar resolver este 

problema em Assembleia de 

Escola.   

Também organizamos, nos 

momentos de Responsabilida-

de, os jogos de mesa.  

E, por último, tentamos arran-

jar novos jogos e organizar 

novos torneios, como o tor-

neio de sueca que já começou. 
                                               

Gonçalo Costa 

(Consolidação) 

Responsabilidade Xadrez e Jogos de Mesa 
Actividades que se fazem na Responsabilidade 
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Avisos 
A todos os alunos da Escola da 
Ponte: 

Pontos que devem ser melhora-
dos por TODOS: 
- Há colegas que não apresentam 
a escola da forma mais correcta. 
Não respeitam algumas regras, 
como por exemplo: o facto de 

que se deve começar a visita a 
partir do Mural e da «Lista dos 
Direitos e Deveres das Visitas».  
Há, também, colegas que quando 
têm dúvidas inventam respostas, 
em vez de pedir ajuda. 

A Responsabilidade pensou numa 

solução: 
No 2º período, a Responsabilida-
de organizará uma sessão de 
esclarecimento. Todos os alunos 
interessados devem inscrever-se. 

- Todos os alunos voluntários, 
para apresentarem visitas, devem 

conhecer muito bem os «Direitos 
e Deveres das Visitas». 
 - Todas as semanas, serão afixa-

dos, no Mural da Responsabilida-
de, os nomes dos visitantes e dos 
alunos que irão apresentar a esco-

la. 
Por isso, é importante que todos 
os voluntários consultem o mural 

e, caso tenham alguma visita, per-
guntem a um elemento desta Res-
ponsabilidade. Devem, igualmente, 
colocar esta actividade no «Plano 

da Quinzena». 
Se algum aluno quiser trocar o dia 
indicado para si, deve dirigir-se a 

algum elemento da Responsabili-
dade, pelo menos, com 3 dias de 
antecedência. 
 - Há alunos que têm perdido as 
cartas entregues pela Responsabi-
lidade ou não respondem a tem-

po. 
Esta não é uma tarefa obrigatória. 
Devemos ser mais responsáveis 
ao aceitar trocar correspondên-
cia. 
- O mural tem sido danificado, o 

que não se compreende. 

O primeiro dever que temos é 
Respeitar todos os elementos da 
Comunidade Educativa. 
 
Balanço 

- Até ao momento, recebemos e 
respondemos a cerca de 200 con-

tactos por “email”; 
- Distribuímos o correio recebido 
pelos alunos que se voluntariam 

para isso; 
- Recebemos mais de 200 visitan-
tes e lemos os seus comentários; 

- Reelaboramos o mural; 

- Os elementos desta Responsabi-
lidade, a partir da observação e 

recolha de informações sobre 
como tem decorrido a apresenta-
ção de visitas, debateu sobre as 

dificuldades sentidas e os aspectos 

a melhorar. Apresentámos um 
aviso, na Assembleia; redigimos 
um aviso para o jornal da escola e 

planificámos uma sessão de escla-
recimento para o próximo perío-
do, no sentido de melhorar a 

recepção dos visitantes; 

- De acordo com a agenda, distri-

buímos, todas as semanas, os alu-

nos voluntários para a apresenta-

ção de visitas; 

- Reorganizámos a conta de “e-
mail” e colocámos todos os docu-

mentos acessíveis na Internet. 

No próximo período, para além 

das tarefas habituais, propomos: 

- Enviar as cartas respondidas e, 
partindo de sugestões dadas, 
enviar também convites para visi-

tas à escola; 

- Organizar a sessão de esclareci-

mento (referido acima); 

- Pedir mais voluntários para a 
apresentação da escola aos futu-

ros visitantes; 

- Seleccionar, digitalizar e publicar, 
no mural, os comentários que as 
visitas nos deixaram este ano lec-

tivo; 

- Ler os comentários que as visitas 

partilharam connosco, em anos 

anteriores. 

Responsabilidade Visitas e Correio na Ponte 
Informações 

O Grupo de Responsabilidade «Correio e Visitas na Ponte» recolheu informações sobre 

como tem decorrido a apresentação de visitas. 
Percebemos que continuam a existir algumas dificuldades. Assim, debatemos os aspectos a 
melhorar. 

Como resultado desta análise, criámos um Aviso e pensámos em soluções. 
Decidimos ainda partilhar o nosso balanço. 
Pedimos a colaboração de todos. Qualquer sugestão será tida em consideração por nós. 

Boas Festas e Boas Férias! 
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Mulheres ao poder 

Leonardo - Como surgiu a 

ideia de te candidatares? 

Inês - Já tinha estado alguns 

anos na Mesa da Assembleia  e 

achava que conseguia aguentar 

este cargo. 

L - Como seleccionaste os alu-

nos para fazer parte da tua lis-

ta?  

I - Pensei em quem gostaria de 

fazer parte da Mesa e quem 

conseguia ajudar a formar uma 

boa lista de Assembleia.  

L -  De que modo decorreu a 

campanha Eleitoral? 

I - Foi complicado na parte da 

criação das promessas, porque 

tivemos de pensar em algo 

necessário, mas possível de 

realizar. Em relação aos deba-

tes, acho que correram bem, 

porque tive muita ajuda dos 

meus colegas. 

L - Quando recebeste o resul-

tado, como reagiste? Estavas à 

espera de ganhar? 

I - Fiquei muito contente, por-

que era algo que já há alguns 

anos ambicionava. Não estava à 

espera de ganhar, visto que os 

candidatos eram fortes, mas foi 

mais um motivo que me deixou 

contente, saber que ia traba-

lhar com eles. 

L - Que contributo pode dar 

esta  Mesa eleita a toda a esco-

la? 

I - Ajudar a resolver os proble-

mas da escola, discutindo-os e 

ouvindo a opinião de todos. 

L - De que forma correram as 

primeiras Assembleias? 

I - Nas primeiras Assembleias, 

ainda estávamos um bocado 

“perdidos”, por ser uma nova 

Mesa de Assembleia. Mas abor-

dámos assuntos complicados 

que nos puseram à prova. 

Acho que nos ajudámos e con-

seguimos superar as dificulda-

des. 

L - Que dificuldades tens tido 

na gestão da Assembleia? 

I - O espaço que temos não 

tem ajudado muito no funcio-

namento das reuniões, mas 

agora com a opção do espaço 

da Junta, vai melhorar bastante. 

De resto, são algumas dificulda-

des normais. 

 

Inês Gomes Tavares,  

Presidente da Mesa da Assembleia 

 

L - De que maneira pretendes 

ultrapassá-las? 

I - Principalmente é necessário 

a ajuda de todos. Acho que 

isso pode solucionar grande 

parte dos problemas.  

L - Que mensagem gostarias 

de deixar aos teus colegas? 

I - Que participem, que mos-

trem os seus problemas e opi-

niões, porque é para isso que 

nos juntamos e temos uma 

Assembleia.  

L - Agradeço à Inês por ter 

respondido à minha entrevista 

e desejo que a Assembleia seja 

cada vez melhor. 

Entrevistador: Leonardo Machado 

(Consolidação) 

Tendo como objectivo saber como decorreu o Pro-

cesso Eleitoral para a Mesa da Assembleia, no ano lec-

tivo 2010-11, decidi entrevistar a recém-eleita Presi-

dente, Inês Gomes Tavares. A Inês tem 14 anos e está 

pela 9ª vez na Escola da Ponte. 

Ponte 
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Ponte 

Quando lá chegámos, fizemos 

várias actividades, sendo uma 

delas criar uma página de jor-

nal.  

Primeiro começámos por 

explorar um pouco o site do 

JN e, depois, inventámos notí-

cias. No fim, entregaram-nos 

uma impressão da página de 

jornal feita por nós, com a nos-

sa fotografia. Aprendemos mui-

to nesta visita a um jornal a 

sério. Foi bastante divertido! 

A equipa de monitores do 

Media Lab, que nos acompa-

nhou, deu-nos uma saca com o 

jornal desse dia.  

No final destas actividades, 

fomos almoçar e, à tarde, 

fomos ver uma peça de teatro.  
 

Liliana Sofia (Aprofundamento) 

Visita ao Jornal de Notícias 

No dia 7 de Dezembro de 2010, pelas 8h30m, cerca de 

60 alunos da Escola da Ponte realizaram uma visita de 

estudo à sede do JN (Jornal de Notícias), no Porto.  

Preparados para a visita de testudo no Medialab do Jornal de Notícias 

 ...No CACE  Cultural, em Campanhã, para assitirmos à peça “Teatro de Papel” 
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Escritas 

Diário 

Bom dia meu amigo diário, 

hoje acordei com o espírito do rock e com grande ansiedade do 

concerto. 

Estava já a imaginar os milhares de fãs à minha frente. 

Fui tomar o meu pequeno-almoço, utilizei a minha chávena da sor-

te e depois fui ensaiar, mas ainda estava sozinho. 

Passado algum tempo, os meus colegas da banda finalmente conse-

guiram passar pelos fãs e chegar à minha casa. Ensaiamos todos 

juntos. 

O ensaio durou até às 18:00, para irmos para o concerto. Quando 

chegámos ao camarim, deu-me gosto ouvir o barulho que os fãs 

estavam a fazer. Eu estava um pouco envergonhado, mas também 

com a ansiedade de pegar no microfone e dar dois berros. 

Entrei no palco e ouvia assobios, aplausos e via muitos cartazes. 

Sentia-me feliz e, ao mesmo tempo, embaraçado. Mas olhei para 

baixo e lembrei-me que trazia as minhas sapatilhas da sorte, por 

isso fiquei logo sem vergonha. Cantámos as nossas músicas, 

enquanto sentia os nossos fãs a vibrarem. 

No final do concerto, tentei ir para o camarim, sem ninguém ver, 

mas os fãs conseguiram apanhar-me e tive de dar autógrafos. Até 

me doía a mão de tanto escrever! 

Finalmente, consegui entrar no camarim. Quase não conseguia falar 

com os meus colegas para lhes perguntar como é que eles se sen-

tiam. Eles também se sentiam como eu, emocionados! 

Jogámos Poker durante um tempinho, sem apostar. Depois fomos a 

um café conversar até à uma da manhã e ainda fomos ao bowling. 

Eu ganhei! Que noite de gloria! Só triunfos! 

Chamámos uma limusina para ir embora, porque se fôssemos num 

táxi seria muito apertado e nós estávamos cheios de calor de tanto 

nos mexermos no concerto. 

Cheguei a casa e caí na cama para falar contigo, meu amigo diário. 

José Pedro (Consolidação) 



 

 

Dezembro 2010                                                                                                                                                                                          

Escritas 

8 

Livros Alunos da primeira vez 
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Todos juntos na Escola Mãe 

No começo do ano lectivo, o 

núcleo do aprofundamento 

juntou-se na escola-mãe. 

Na minha opinião acho que 

está correcto, porque não fazia 

sentido estarmos a falar de en-

tre-ajuda quando estávamos 

separados. 

Assim podemos ajudar-nos 

mais uns aos outros e, desta 

forma, trabalhar em equipa 

sem barreiras arquitectónicas. 

 

Júlio Silva, (Iniciação) 

Alunos dos três núcleos da Escola, no início do ano lectivo. 

O mosteiro situa-se na freguesia de Lan-

dim, em Vila Nova de Famalicão e foi 

fundado por D. Gonçalo Rodri-

gues da Palmeira, há cerca de mil 

anos. Antigamente chamava-se 

Monasterio de Nandim.  

O mosteiro tem uma igreja, um parque 

e uma mata. A igreja do mosteiro tem 

uma torre, tem paredes de linhas direi-

tas, colunas, arcos, azulejos, um órgão 

musical e foi remodelada algumas vezes 

ao longo da sua história. 

Sérgio Azevedo, (Aprofundamento) 

O Mosteiro de Santa Maria de Landim 

Fontes - wikipédia e Google  imagens 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Landim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Landim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Gon%C3%A7alo_Rodrigues_da_Palmeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Gon%C3%A7alo_Rodrigues_da_Palmeira
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Eu considero que esta escola é 

muito diferente das outras 

escolas, porque nesta nós faze-

mos planos do dia e somos nós 

que escolhemos as tarefas para 

realizarmos durante o tempo 

de trabalho.  

Para além disso, nesta escola, 

temos dispositivos para, diaria-

mente, nos organizarmos da 

melhor forma. Temos, por 

exemplo, dispositivos para utili-

zar os computadores, também 

existe o Acho mal e o Acho bem, 

para nós dizermos o que pen-

samos relativamente ao que se 

passa na escola e o Eu Já Sei 

serve para quando nós estamos 

preparados para fazer uma ava-

liação. 

Numa outra escola desta Vila, 

em que já estive, não tínhamos 

planos do dia; tínhamos sumá-

rios e era o professor que 

escolhia o que nós íamos fazer, 

em cada disciplina. Também 

não havia computadores dispo-

níveis, éramos nós que os 

tínhamos de trazer de casa e 

não havia dispositivos, tais 

como as Responsabilidades, Pes-

quiso em Casa, Posso Ajudar Em, 

entre outros. 

Diria ainda que há uma outra 

grande diferença entre o nosso 

Projecto e o das outras esco-

las: nas outras escolas, são os 

professores que escolhem 

quando fazemos avaliações e é 

o mesmo teste para todos. 

Eu acho que esta escola é 

divertida e, para mim, é a 

melhor escola em que já estive! 

João Pedro (Consolidação) 

A Escola (Texto de Opinião) 

Uma cobra bebé preocupada pergunta à sua mãe: 

- Mãe eu… eu… eu sou ve… ve… venenosa ? 

-É claro que não, mas porquê filha? 

-Ainda bem, porque eu trinquei a língua!! 

  André Monteiro (Consolidação) 

Cobra bebé 

Ilustração Francisca Pontes (1ª Vez) 

Partilhas 

Ilustração Hugo Coelho (Iniciação) 
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O motivo que nos levou a que-

rer saber mais sobre a vida 

quotidiana dos Vikings, foi o 

facto de acharmos muito inte-

ressante o seu modo de vida, 

ou seja, queríamos saber mais 

sobre o dia-a-dia destes povos.  

Descobrimos que os Vikings ou 

Normandos viveram há cerca 

de mil anos, no norte da Euro-

pa, e que são originários da 

região da Escandinávia, que 

hoje compreende o território 

de três países europeus: a Sué-

cia, a Dinamarca e a Noruega. 

Estes povos dedicaram-se à 

agricultura, artesanato e sobre-

tudo à navegação e comércio 

marítimo.  

Os vikings tinham uma vida um 

pouco atarefada. De madruga-

da os homens levantavam-se 

para irem trabalhar nos campos 

em jejum. A meio da manhã, 

tomavam uma papa de cevada 

ou aveia e leite coalhado com 

pães tostados feitos de cevada 

ou centeio. A próxima refeição 

era tomada ao cair da noite, 

mas essa era um pouco mais 
sofisticada. Os Vikings eram 

criadores de gado, por isso 

comiam muita carne.  

As casas dos Vikings, eram fei-

tas de madeira, eram pouco 

mais do que grandes celeiros 

onde os homens, as mulheres e 

as crianças dormiam em col-

chões de palha e comiam em 

bancos de pau. As mulheres 

cozinhavam numa lareira feita 

de pedra ou argila. Por causa 

do frio, as casas não tinham 

janelas. Os Vikings viviam numa 

obscuridade e apenas tinham a 

luz das lamparinas de gordura 

de baleia presas a longas varas.  

Por causa das baixas tempera-

turas, os Vikings precisavam de 

uma vestimenta que pudesse 

aguentar o frio do norte euro-

peu. Normalmente, utilizavam 

em seu vestuário peças de teci-

do com couro e peles grossas 

de animais que pudessem man-

ter o seu corpo aquecido. O 

vestuário dos Vikings era muito 

simples. Os homens usavam 

camisas de linho ou lã e uma 

túnica, chamada Kytril, por 

cima. Às vezes vestiam calças 

de linho como roupa interior. 

As mulheres usavam uma cami-

sa de linho sob uma túnica e, 

tanto os homens como as 

mulheres, usavam pesadas 

capas que serviam também de 

cobertor. Além disso, destaca-

mos que toda a população 

Viking utilizava acessórios em 

metal e pedra. 
Muitos aspectos da vida dos 

Vikings ainda são visíveis em 

algumas manifestações da cul-

tura europeia dos nossos dias.  
 

Frederico Cunha e Patrícia Alves, 
(Aprofundamento)  
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