
A NOSSA VISITA DE ESTUDO 

 

 No dia 22 de março os meninos e as meninas das salas A e B do 
jardim de infância da E.B. de Rossio ao Sul do Tejo e do jardim de 
infância de Arreciadas, acompanhados das respetivas educadoras e 
assistentes, deslocaram-se a Campo Maior, para visitarem o Centro 
de Ciência do Café. 

 O que nós aprendemos na nossa visita de estudo:  

    Ficámos a conhecer a lenda de Kaldi - diz a lenda que na região 
de África que corresponde hoje à Etiópia, um jovem pastor de cabras 
chamado Kaldi ficou admirado porque as suas cabras ficavam 
agitadas e saltitantes, percorrendo longos caminhos sem se 
cansarem ao comerem os frutos vermelhos de um arbusto. Então 
Kaldi passou assim a alimentar as suas cabras com esses frutos 
vermelhos. Passados alguns dias também ele quis experimentar. O 
pastor gostou, sentia-se alegre e bem-disposto e não tinha sono. 
Kaldi contou aos monges do mosteiro da sua região que não 
acreditaram no pastor e queimaram os frutos. No entanto, o aroma 
agradável dos frutos torrados levou-os a recolher os frutos das 
cinzas. Esmagaram-nos e fizeram uma infusão. Descobriram assim 
que se mantinham acordados durante mais tempo para rezarem e 
meditarem e estavam mais concentrados e atentos. A notícia 
rapidamente se espalhou pelos outros mosteiros e pelo mundo. E 
assim se descobriu o café. 
- Ficámos a saber que a planta com bagas vermelhas de onde se tira 
o café chama-se cafeeiro. 
- Mexemos, cheirámos e vimos a côr dos grãos de café. 
- Descobrimos que o leme servia para os marinheiros conduzirem os 
barcos antigos que levavam o café. 
- Vimos os insetos que podem provocar doenças no cafeeiro. 
- Descobrimos palavras que rimam com café como Nazaré, bébé, pé, 
André. 
Foi por isso que nós, gostámos muito de conhecer o Centro de 
Ciência do Café em Campo Maior. 

   

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


