


     Em setembro de 2015, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas adotou a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, abran-
gendo 17 objetivos e 169 metas, e cobrindo 
preocupações sociais, económicas e ambi-
entais em todo o mundo.  
     Os ODS e a lista global de indicadores pro-
posta pelas Nações Unidas não são juridica-
mente vinculativos. Espera-se, contudo, que 
os países se apropriem e estabeleçam uma 
estrutura nacional para alcançar os objeti-
vos, sendo fulcral a cooperação entre países.  
     Por outro lado, a sociedade civil tem-se 
organizado no sentido de participar na reso-
lução de problemas que afetam as popula-
ções, muitas vezes sem resposta eficaz por 
parte dos governos, criando Organizações 
Não Governamentais. 
     Estas temáticas relacionadas com a Edu-
cação para a Cidadania Global fazem parte 
dos conteúdos a abordar na disciplina de Ge-
ografia, no 9.º ano. Os alunos foram desafia-
dos a desenvolver rubricas de avaliação – 
Apreciação Crítica e Poster/Flyer- sobre es-
tes tópicos e partilhamos, nesta edição, al-
guns dos seus trabalhos. 



COMENTÁRIOS 

A organização intergovernamental das 
Nações Unidas é, sem dúvida, uma entidade 
necessária para a sociedade como um todo. 
Constituída por 193 estados-membro e 2 ob-
servadores, esta apresenta várias iniciativas 
para a promoção da cooperação internacio-
nal. Uma dessas campanhas é a dos  Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Estabelecida em 2015, esta campanha en-
globa 17 indicadores com 169 metas para 
atingir até 2020 e/ou 2030. Muitas das metas 
já foram alcançadas, fazendo com que al-
guns países melhorassem em termos sociais, 
económicos e ambientais. Podemos afirmar 
que a tendência dominante de Portugal nos 
vários indicadores é de uma melhoria signifi-
cativa nos últimos anos, ou seja, os objetivos 
estão a evoluir no sentido desejável ou já 
atingiram os resultados esperados, mas na 
maioria dos indicadores esse progresso é se-
guido de um retrocesso ou estabilização, fi-
cando sem alterações. Os indicadores com 
piores números são o 3, Saúde de Qualida-
de, o 8, Trabalho Digno e Crescimento Eco-
nómico, e o 9, Indústria, Inovação e Infraes-
truturas. É óbvio que se esperava um pouco 
mais de Portugal, visto que é um país desen-
volvido e pertencente à União Europeia (EU), 
mas podemos atribuir um pouco dessa culpa 
à epidemia mundial atual, a pandemia Covid-
19, que acarretou recuos multidimensionais, 
a todos os países do mundo. A maioria dos 
indicadores estava a prosperar, agora não 
existe nenhum que não tenha sofrido as con-
sequências.  

 



Claro que, para chegar aos resultados 
pretendidos, é necessário que cada país 
individualmente atue de forma a ajudar o 
desenvolvimento, tendo o apoio das Nações 
Unidas. Esta organização tem o intuito de 
manter a segurança e a paz a nível mundi-
al, coisa que tem executado razoavelmente 
bem, já que se travaram e ainda travam al-
gumas guerras, depois da Segunda Guerra 
Mundial, aquando da criação da Liga das 
Nações. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) também tem tido bons resultados no 
que toca a promover os direitos humanos, 
auxiliar no desenvolvimento socioeconómi-
co e proteger o meio ambiente, para além 
de providenciar ajuda humanitária em casos 
de fome extrema, desastres naturais e con-
flitos armados. 

É notório que a ONU tem um papel 
fundamental para o progresso da sociedade 
como um todo, por isso exemplificarei a se-
guir algumas dessas formas de ajuda ao 
desenvolvimento. Empréstimos ou donati-
vos através de transferência de dinheiro, 
alívio ou perdão de dívidas externas e auxí-
lio técnico, como construção de infraestrutu-
ras, são alguns exemplos de apoios, bem 
como a implementação de programas e pro-
jetos, como os ODS e o fornecimento de 
bens e serviços. 

A meu ver, nós, como uma comunida-
de, ainda temos muito para evoluir, mas 
passo a passo, objetivo a objetivo, conse-
guiremos alcançar tudo o que nos propuser-
mos a fazer, se, e só se, nos unirmos e tra-
balharmos com afinco para um mundo me-
lhor, tanto para nós como para as gerações 
futuras. Por isso deixo aqui o meu apelo pa-
ra fazeres a tua parte, pois tu és a mudança 
que queres ver no mundo. 
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Os 17 objetivos implementados 
pela Assembleia Geral das Nações Uni-
das em 2015 tinham como principal obje-
tivo tornar a sociedade mais moderna e 
equilibrada, gerando emprego e riqueza e, 
simultaneamente, respeitar a natureza e 
os direitos humanos, uma vez que a cha-
ve fundamental é o desenvolvimento sus-
tentável. 
 Contudo, é uma tarefa bastante 
complicada de atingir. Assim, os países 
têm um papel fundamental na luta pela 
obtenção de resultados positivos nas vá-
rias vertentes apresentadas pelos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável. Por 
isso, é importante que exista um trabalho 
conjunto de governos e cidadãos de todo 
o mundo para se proteger o ambiente, 
para se proporcionar uma boa qualidade 
de vida e para acabar com a pobreza. 
 Através de vários dados, podemos 
verificar que Portugal teve resultados po-
sitivos na erradicação da pobreza, no 
combate à fome, na saúde e qualidade, 
na educação, na igualdade de género, na 
água potável e saneamento, nas energias 
renováveis, no trabalho digno e cresci-
mento económico, na indústria, na redu-
ção das desigualdades, nas cidades e co-
munidades sustentáveis, no consumo 
sustentável, na ação climática, na paz e 
justiça e nas parcerias para a implemen-
tação dos objetivos. Porém, teve resulta-
dos negativos na proteção da vida mari-
nha e na proteção da vida terrestre. É de 
referir que Portugal, desde o início, deu 
mais importância aos objetivos 4, 5, 9, 10, 
13 e 14, considerando-os como priorida-
des estratégicas na implementação da 
agenda 2030. Podemos verificar que os 
objetivos 13 e 14 estão muito longe de se 
concretizar. 
 É importante salientar que Portu-
gal ainda tem um longo caminho a per-
correr. Existem países que apresentam 
níveis positivos muito superiores a Portu-
gal. Daí que o nosso país tenha que reunir 
mais esforços para obter melhores resul-
tados. 
 Quanto à Organização das Nações 
Unidas, esta organização deu apoio para 
colocar em prática estes 17 objetivos e, 
na minha opinião, tem contribuído para 
minimizar as assimetrias existentes entre 
os vários países do mundo. 

Guilherme Silva 9.º D 



OS ODS, A ONU E A AJUDA AO DESENVOLVIMENTO  

     Como todos sabemos, o Mundo em que vivemos nunca foi um paraíso. Sempre houve pro-
blemas e complicações relacionadas com tudo à nossa volta. Mesmo assim, ainda foram cria-
das medidas para tornar o nosso planeta um local melhor. Estas medidas são chamadas de 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou por outras palavras mais precisas e cien-
tíficas:  
     Os ODS são parte da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: 
"Transformando o nosso mundo: a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", títu-
lo este que depois foi reduzido para Agenda 2030. As medidas são amplas e interdependen-
tes, mas cada uma tem uma lista separada de metas a serem alcançadas. Atingir as metas 
todas (169) implicaria a realização de todos os 17 objetivos. Os ODS abordam questões de de-
senvolvimento social e económico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento 
global, igualdade de género, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justi-
ça social. 
      O processo liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) envolveu 193 Estados 
Membros e a sociedade civil global. A resolução é um amplo acordo intergovernamental que 
funciona como a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015. 
     Os ODS foram criados com o objetivo de melhorar as nossas condições e as do Mundo; po-
rém, muitos deles não foram completamente sucedidos. Espera-se que, até 2030, o Mundo se 
torne num sítio mais seguro e justo para todos, mas, sinceramente, não estou a ver isso a 
acontecer. Com a pandemia Covid-19, houve muitas medidas que foram bem-sucedidas, já ou-
tras agravaram-se para o estado atual do nosso Mundo/planeta.  
     Infelizmente, após o Covid-19, quem sabe se o estado do nosso lar muda para o que era an-
tes? Com aqueles níveis assustadores… muito provavelmente acontecerá porque, apesar de 
todos dizermos que queremos um futuro melhor e uma vida boa para as nossas gerações se-
guintes, ainda existe um grande número de pessoas que não faz nada por um ambiente me-
lhor. Os ODS foram criados e planeados para serem seguidos e considerados pelo Mundo; po-
rém, se a maioria das pessoas estivesse a deixar «a carga toda para o próximo», nunca chega-
ríamos a nenhum lado e o nosso lar iria tornar-se lentamente num local inabitável. Compreen-
do que todos temos pontos de vista diferentes e que lá no fundo só queremos o melhor, mas 
quando chega a hora de agir metade dos «defensores do Mundo» desistem ou tentam esque-
cer o caos que se vem causando ao longo dos anos.  
     Em todos os países, em todas as casas, em todas as escolas, é-nos ensinado a cuidar do 
que nos rodeia, mas não são tomadas ações relevantes. Porque não colocar em prática algu-
ma medida de algum indicador dos ODS? Seria uma ideia boa para ajudar o planeta face aos 
ataques/danos humanos, mas ninguém concordaria.  
     Um dos meus maiores desejos seria mesmo que as pessoas acordassem de uma vez por 
todas e se lembrassem de que o que as rodeia agora é o que vai rodear os seus filhos e netos 
no futuro, bem como alarmar para tomarem uma atitude antes que seja tarde demais! É verda-
de que uma das poucas boas notícias que a Covid-19 nos trouxe foi o facto de as percenta-
gens de algumas medidas de cada indicador (prejudiciais) estarem a diminuir, mas isto não se 
salva sozinho! Temos de fazer algo e urgentemente.  
 

Trabalho realizado por: 
Maria Felgueiras; N.º12; 9.ºD 



A ajuda ao desenvolvimento é uma ajuda financeira concedida pelos gover-
nos e por outras agências para apoiar o desenvolvimento económico, ambiental, so-
cial e político dos países em desenvolvimento. Distingue-se da ajuda humanitária ao 
concentrar-se no alívio da pobreza a longo prazo, em vez de uma resposta a curto 
prazo. 

O termo "cooperação para o desenvolvimento", que é usado, por exemplo, pe-
la Organização Mundial da Saúde (OMS), é aplicado para expressar a ideia de que 
deveria existir uma parceria entre o doador e o recetor, em vez da situação tradicio-
nal na qual o relacionamento era dominado pela riqueza e o conhecimento especiali-
zado de um lado. A maior parte da ajuda ao desenvolvimento vem dos países indus-
trializados ocidentais, mas alguns países mais pobres também contribuem com aju-
da. 

Os auxílios podem ser bilaterais: de um país para outro; ou podem ser multila-
terais: dados pelo país doador a uma organização internacional, como o Banco Mun-
dial ou as agências das Nações Unidas (PNUD, UNICEF, UNAIDS, etc.) que os distri-
buem entre os países em desenvolvimento. 

A intervenção das Nações Unidas tem sido crucial nas ajudas ao desenvolvi-
mento, destacando a Organização das Nações Unidas (ONU) que, através dos seus 
organismos especializados, tem vindo a contribuir imenso  para o combate à fome 
em todo o mundo. 

Esta organização tem como principais objetivos manter a paz e a segurança 
no mundo; fomentar as relações de amizade entre as nações; incentivar a coopera-
ção internacional na resolução de problemas económicos, sociais, culturais ou hu-
manitários, e, por fim, promover o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberda-
des fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Na minha perspetiva, Portugal consegue-se destacar em alguns indicadores 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas também poderia melho-
rar bastante em outros. Portugal destaca-se bastante no combate à fome e à pobre-
za; no entanto, esse problema ainda existe em muitos países, sobretudo nos países 
em desenvolvimento. Existem indicadores importantes em que Portugal não se tem 
destacado de forma positiva; é o caso dos Objetivos número 14 e 15. 

Acho que se todos contribuirmos, a ONU vai conseguir concretizar o seu prin-
cipal objetivo, que é, até 2030, termos um mundo melhor, mais equilibrado e mais 
equitativo. 

 
 

Matilde Parente 9.º D 



     A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável, estipulando 17 objetivos, relaci-

onados com a pobreza, a fome, a saúde, a educação, a igualdade de 

género; água potável e saneamento, energias sustentáveis, trabalho 

digno, a indústria, a redução das desigualdades, as cidades, o clima,  

a proteção da vida marinha e da vida terrestre e, por último, a paz e a 

justiça. 

     Todos eles apresentam um ponto em comum: satisfazer as nos-

sas necessidades sem comprometer as gerações vindouras. Assim, 

estes objetivos pretendem melhorar a sociedade, a economia e o 

ambiente a nível global. Mas será que os países conseguem alcan-

çar facilmente estas metas? Na minha opinião, é bastante complica-

do conseguir alcançar sucesso em todos os objetivos. Por exemplo, 

através do gráfico verificamos que Portugal, na proteção da vida ma-

rinha e da vida terrestre, evoluiu negativamente, ou seja, não cumpriu 

nenhuma meta nessa temática. 

     Daí que eu defenda que a ONU pode ter um papel fundamental na 

tentativa de os países conseguirem obter todos os resultados favo-

ráveis. Tem de ser uma luta global, para que as assimetrias entre os 

países diminuam e estes possam desenvolver-se de uma forma cor-

reta e eficaz. 

Juliana Rego Sá, 9.º D - N.º11 



     Via-se o mundo a evoluir, a lentamente deixar para trás as extremas desigualda-
des, a organizar-se cada vez melhor em relação à justa e devida distribuição mone-
tária, à eliminação de mentes rudimentares e, acima de tudo, preconceituosas. Via-
se uma maior preocupação em preservar o rico mundo em que habitamos, o qual 
sempre deveríamos estimar e cuidar, bem como fazer de tudo para que possamos 
ter uma casa guardada para as inúmeras gerações que estarão por vir. Via-se as 
mulheres a ganhar importância perante a sociedade, a elevarem-se nos assentos 
políticos, a serem realmente valorizadas, algo que desde cedo procuraram e sem-
pre mereceram.  
     No entanto, neste nosso mundo querido também existem pessoas e mentalida-
des que parecem não gostar de evoluir, que procuram o sofrimento dos mais ex-
postos e frágeis para injustamente enriqueceram à custa disso. Não é nem vai ser 
com estas sociedades ignorantes que o mundo vai evoluir. 
     A vida continuava, com a predominância das ações e pensamentos positivos, 
mas nunca esquecendo o pior lado da sociedade, a pobreza, a desigualdade, as 
mortíferas guerras, a corrupção e as injustiças. 
     Chegou o ano de 2015, ano em que a Assembleia Geral das Nações Unidas apre-
sentou a esperançosa Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável. Esta aborda várias dimensões do desenvolvimento susten-
tável (social, económico, ambiental) e promove a paz, a justiça e instituições efica-
zes. Os ODS são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mun-
do e consistem num contrato entre os líderes mundiais e os povos. São «uma lista 
das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta». 
     As Nações Unidas baseiam-se num plano de ação para as pessoas, o planeta e 
a prosperidade. Esta organização busca fortalecer a paz universal com mais liber-
dade, e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimen-
sões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento 
sustentável. Através de ações de sensibilização da sociedade para estes fatores, 
as NU procuram deixar a população a par do que acontece e está a acontecer no 
mundo inteiro. Alertam para as desigualdades, que têm de ser extintas, e para, aci-
ma de tudo, o senso comum e a necessidade de preservar o planeta. Incentivam 
também o uso de energias renováveis e a uma produção mais sustentável. 
 



     As Nações Unidas, como já vimos, têm um grande papel na ajuda ao desen-
volvimento. Esta é uma ajuda financeira concedida pelos governos e por outras 
agências para apoiar o desenvolvimento económico, ambiental, social e político 
dos países em desenvolvimento. A maior parte da ajuda ao desenvolvimento 
vem dos países industrializados ocidentais; no entanto, alguns países mais po-
bres também contribuem com ajuda. Estes auxílios podem-se dar de forma bila-
teral, ou seja, de um país para outro, ou de forma multilateral (dado pelo país do-
ador a uma organização internacional, como o Banco Mundial ou até as agências 
das Nações Unidas (PNUD, UNICEF, UNAIDS, etc), que os distribuem entre os paí-
ses em desenvolvimento. 
     Já estávamos em dezembro de 2019 quando, de repente, surgiu o primeiro 
caso de uma  pneumonia viral infeciosa em Wuhan, na China. Foi notícia em todo 
o mundo, mas ninguém acreditaria nas proporções que esta viria a tomar. Rapi-
damente se expandiu de fronteira em fronteira, depois de continente em conti-
nente, até chegar ao ponto de arruinar vidas e sociedades pelo mundo inteiro. 
Passou de uma pneumonia para uma epidemia séria e, consequentemente, para 
uma pandemia catastrófica. Não existem adjetivos suficientes para caracterizar 
o estrondoso impacto que a pandemia Covid-19 causou, todas as mortes por ela 
causadas, todas as vidas por ela transtornadas e todos os sonhos por ela destru-
ídos. 
     É de grande importância ressaltar o impacto que esta pandemia também teve 
na evolução dos ODS apresentados pelas Nações Unidas. A nível económico, es-
ta trouxe graves consequências para muitas famílias que dependiam de peque-
nos comércios para as sustentar. Com este fecho, deu-se o aumento da taxa de 
desemprego. Com toda esta situação, as pessoas também ficaram muito afeta-
das a nível psicológico, podendo algumas ficar deprimidas por conta do descon-
tentamento face ao modo de vida que levam neste combate à Covid-19. Contu-
do, esta pandemia não trouxe apenas coisas negativas. Por exemplo, a nível am-
biental trouxe melhorias, pois com a diminuição da circulação rodoviária as ruas 
ficaram mais limpas de gases tóxicos, o que também permite aos animais vive-
rem de um modo mais sossegado e de «respirarem sem ventiladores». 
 

Guilherme Costa     N.º 7    9.ºC 
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RESULTADOS ELEITORAIS DE «MIÚDOS A VOTOS» 





A Imprensa Nacional iniciou em 2020 uma coleção de audiolivros de grandes clássicos 
da literatura portuguesa.  Mensagem, de Fernando Pessoa, resultou de uma colabora-
ção inédita entre artistas, marcas, empresas públicas e privadas, num esforço colabora-
tivo de salvaguardar a cultura e os seus intervenientes. Ler parece ser um ato que infe-
lizmente os nossos alunos não fomentam. Os audiolivros não são muito populares em 
Portugal, mas podem ser uma porta de entrada no mundo da leitura que não deve ser 
menorizada. Fica aqui, em particular para os nossos alunos do secundário, o acesso ao 
audiolivro com a leitura do texto do Fernando Pessoa. 

Audiolivro 
Mensagem, de Fernando Pessoa  

https://imprensanacional.pt/wp-content/uploads/2020/12/AudioLivro-Mensagem-Fernando-Pessoa.mp3


Quando nasceu a nossa língua? 

Podes ler um pouco mais sobre 
este tema fascinante na pré-
publicação do livro História do 
Português desde o Big Bang, de 
Marco Neves, aqui: 

https://certaspalavras.pt/quando-nasceu-a-nossa-lingua/


Qual é a origem da palavra «avós»? 

«Avó» tem o plural feminino «as avós». «Avô» tem o plural masculino «os avôs». Além destes 
dois plurais, a palavra tem uma espécie de plural neutro, que é o mais comum (e faz uso dos 
artigos masculinos): «os avós», o qual se refere às avós e aos avôs. Este último plural serve 
também de sinónimo de «antepassados», como vemos nos famosos «egrégios avós» do nos-
so hino. 

O que se passou com os avós? Afinal, não acontece o mesmo com as outras palavras do por-
tuguês, que têm dois plurais: o feminino e o masculino. 

Olhemos para a história da palavra… 

Podem ler o resto deste interessante  artigo no seu site de origem: 

https://certaspalavras.pt/qual-e-a-origem-da-palavra-avos/
https://certaspalavras.pt/qual-e-a-origem-da-palavra-avos/
https://certaspalavras.pt/qual-e-a-origem-da-palavra-avos/


Se tens curiosidade em saber como 
eram os computadores que os teus 
pais ou avós utilizavam para se di-
vertirem, tens mesmo de visitar o 
site que aqui propomos. Trata-se do 
site de um museu daquela que foi 
para muitos uma verdadeira máqui-
na de sonho, com que se queima-
vam muitas e muitas horas de diver-
são pura, embora com uns gráficos 
e uns sons que provavelmente te 
vão dar vontade de rir por parece-
rem tão maus. Mas pergunta aos 
teus pais se valiam ou não a pena! 

https://www.lusa.pt/article/wgFqwyeTfyJhTkqacusHtzMSZM5iuSI1/museu-para-explorar-o-mundo-do-zx-spectrum-nasce-em-cantanhede
https://www.youtube.com/watch?v=OoD6fhXUWSo


A título de curiosidade, ficam aqui algumas imagens dos mag-
níficos jogos que podias ter neste computador (se a cassete 
não desse erro no longo processo de “carregar” os jogos…sim, 
era necessário ter um gravador com essa coisa chamada cas-
sete). 





E se querem experimentar os jogos, podem fazê-lo online: 

Como funcionavam 
as cassetes do  

ZX Spectrum 

https://abertoatedemadrugada.com/2020/05/como-funcionavam-as-cassetes-do-zx-spectrum.html
https://abertoatedemadrugada.com/2020/05/como-funcionavam-as-cassetes-do-zx-spectrum.html
http://torinak.com/qaop/games
http://torinak.com/qaop/games


     Se fizermos o exercício de escolher livros da literatura infantil que tenham atravessado a 
história para ganhar o estatuto da intemporalidade, um deles será de certeza O Vento nos 
Salgueiros, do escocês Kenneth Grahame. 
      
     O livro foi escrito em 1908, sob a forma de cartas de Kenneth para o seu filho. Mais tarde, 
essas cartas foram reunidas sob a forma do livro que hoje conhecemos. O livro foi um enor-
me sucesso e permitiu que o autor se aposentasse do seu emprego de secretário do Banco 
da Inglaterra.  
  
     O Vento nos Salgueiros tem como personagem central o sr. Toupeira, que passou parte 
da vida metido na sua toca e que, de repente, e graças ao surgimento do Rato d’Água, se dei-
xará levar pelo encanto e confusão de uma vida feita de passeios de barco, caminhos peri-
gosos nos bosques e amizades que a tudo resistem. Para além da Toupeira e do Rato, te-
mos também o Sapo, o doidivanas da história, pouco inteligente, gabarolas e presunçoso, 
que está sempre a mudar de obsessões: num dia são barcos ou caravanas, no outro são au-
tomóveis. O Vento nos Salgueiros é também, claro, uma alegoria sobre a vida humana disfar-
çada de pequenas aventuras de animais e uma observação do mundo, feito de contrastes 
sociais e de personagens que, apesar de muito diferentes, arranjam forma de viver em co-
munidade e harmonia. Este é um daqueles livros que, apesar de ser dirigido a jovens (está 
aconselhado no Plano Nacional de Leitura para o 9.º ano), devia ser de leitura obrigatória 
para os adultos. 

O Vento nos Salgueiros 
de  Kenneth Grahame 





 
     Muitos foram os ilustradores inspirados pela história de O Vento nos Salgueiros; entre eles 
está CHRIS DUNN, um artista freelance, que trouxe as personagens, os cenários bucólicos e as 
aventuras relatadas no livro para um novo patamar de qualidade. As imagens falam por si. 

https://www.chris-dunn.co.uk/the-wind-in-the-willows















