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Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site/ 

EDITORIAL

O nosso objectivo é divulgar as actividades

realizadas no CATL Verdine, realçando os

acontecimentos mais importantes. Mas o

grande desafio será sempre o de continuar,

assumindo a responsabilidade de crescer e

melhorar.

A comunicação escrita é reconhecida como um

importante instrumento pedagógico.

A produção de um jornal escolar permite o

desenvolvimento do espírito crítico e do

trabalho em equipa. Estimula a escrita, a leitura,

a expressão gráfica e o sentido estético; cultiva

o saber fazer e o gosto pela produção de algo

concreto. É um espaço de expressão em

liberdade e responsabilidade. Pela diversidade

temática que vai abordando, desenvolve a

promoção de relações entre o CATL Verdine e o

meio envolvente.

Escrever ou participar no nosso jornal é torná-lo

num ponto de encontro de todos.

Agradecemos à Câmara Municipal de Loures e

a todos os nossos Amigos e Colaboradores pelo

apoio que nos oferecem.

Esperamos que gostem e continuem a ajudar-

nos neste nosso projecto.
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❖ Dia de Reis – Janeiras
OS REIS MAGOS E AS SUAS OFERTAS

É no Evangelho de S. Mateus que encontramos a única referência à existência dos Reis
Magos. Foi no séc. V que Orígenes, erudito da igreja antiga e Leão Magno, sacerdote e
mais tarde Papa e Santo, lhes conferem o título de Reis Magos. E só no séc. VII é que lhe
foram atribuídos nomes: Gaspar ("aquele que vai inspeccionar), Baltazar ("Deus manifesta
o Rei") e Belchior/Melchior/Melquior ("meu Rei é luz"). No séc. XV é associada uma raça a
cada um dos Reis Magos, de modo a representar toda a raça humana que se conhecia na
época.
Por tradição diz-se que são três devido aos três presentes oferecidos ao Menino: Ouro,
Incenso e Mirra. Crê-se que não seriam propriamente Reis mas talvez Sacerdotes,
Conselheiros ou até Astrónomos.
Na antiguidade, era costume oferecer-se ouro a um Rei, incenso a um Sacerdote e mirra
a um Profeta. Por isso Belchior, de raça branca, ofereceu ouro, reconhecendo-Lhe
realeza; Gaspar, representando a raça asiática, ofereceu-Lhe incenso, atribuindo-lhe
divindade e, finalmente Baltazar, de raça negra, ofereceu mirra, que representava a
imortalidade.

No dia 6 de Janeiro, os meninos do CATL
Verdine foram à CURPI “ cantar as
Janeiras “, de maneira diferente.

Além das Janeiras também
apresentámos uma dança muito gira e as
pessoas gostaram muito de nos ver
dançar.

No final ofereceram-nos um pequeno
lanche.

❖ A nova estagiária - NICOLETTE

Na nossa sala temos uma estagiária nova. Ela veio da Ilha de Malta,
que fica no Mar Mediterrâneo. A capital desse país é La Valeta.
Também faz parte da União Europeia, tal como Portugal. Tem cerca
de 400 000 habitantes e tem duas línguas oficiais: o Maltês o
Inglês. Ela mora numa pequena vila chamada Gozo, com as irmãs
mais velhas, uma de 25 e outra de 28 anos.

Nicolette gosta de comida do mar, porque ela vive numa ilha que

tem muitos pescadores e bom peixe. Quer viajar, mais especialmente para o sul da
América e para o sul da Ásia.
No seu tempo livre ela gosta de viajar, tocar guitarra e assistir a concertos.
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Já viajou por Itália, Suécia, Suíça, Inglaterra, Irlanda, França, Polónia, Hungria, Grécia,
Chipre, Tunísia, Islândia e agora está em Portugal. Não sabe todas estas línguas mas está
numa escola a aprender português.

Porque decidiste fazer voluntariado?

O voluntariado no estrangeiro sempre foi o meu sonho.

Gosto de trabalhar com crianças e jovens.

Eu queria explorar Portugal, a sua cultura e aprender português.

O voluntariado dá-me a oportunidade de dar algo de volta à sociedade.

Graças ao voluntariado, eu posso desenvolver novas habilidades, por exemplo, 
comunicar em português.

Posso aprender e experimentar coisas novas, que me podem ajudar a crescer.

Graças ao voluntariado, pode-se aprender muitas coisas que nenhuma escola ou livro 
pode ensinar.

No dia 24 de Fevereiro fizemos o nosso desfile de carnaval em
Loures, com o tema “Portugal Somos Nós“. Assim todos os
meninos levaram vestidas roupa com as cores da bandeira de
Portugal e na parte da frente, ao peito, uma cartolina com os
instrumentos musicais típicos de cada região do país. Foi um
desfile muito bonito porque estavam muitos meninos de outras
escolas de Loures. Agradecemos à Câmara Municipal de Loures o
transporte para a nossa deslocação.

❖ Festa de Carnaval

Da parte da tarde, no regresso, também desfilámos pelo nosso bairro e pela vila da
Apelação. O cortejo foi muito animado porque fomos com o Bate – Batuque, que chamou
a atenção de todas as pessoas.

Os nossos meninos, que da parte da manhã desfilaram pela escola, da parte da tarde
vestiram os nossos trajes e desfilámos todos juntos.
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• SÃO VALENTIM

No dia 14 de Fevereiro, dia de São

Valentim, fizemos uma actividade

diferente na nossa sala. Decorámos

as nossas mesas com corações

vermelhos, velas e lanchámos todos

juntos.

No final do lanche, entregou-se as

cartas que tínhamos escrito no dia

anterior e colocado na caixa de São

Valentim.

Estas cartas simbolizam a amizade

que existe entre os colegas do CATL.

Nem todas estavam assinadas, pois

era para ser em surpresa para

pessoa que a recebesse.

❖ Curiosidades

• PRIMAVERA

Na Primavera, os dias estão cada vez
maiores e as temperaturas começam a
subir. A paisagem regressa aos tons de
verde e as flores mostram todo o seu
esplendor. Após meses de frio e chuva, a
chegada da Primavera é aguardada com
ansiedade, principalmente por todas as
crianças que gostam de voltar a desfrutar

do ar livre.

• ABATIMENTO DO ALCATRÃO

No verão passado houve um abatimento

do alcatrão em frente ao nosso CATL e

arranjaram-no. Agora tornou a abater, mas

desta vez o buraco foi maior e o trânsito

teve que ser interrompido para fazerem as

obras até ao cano da água.

O teatro Ibisco Venceu a categoria “Guião”
dos Prémios Comunicação 2016 “Pela
Diversidade Cultural”, promovido pelo Alto
Comissariado para as Migrações. Uma
vitória pelo guião da peça ”Com Paixão”. Os
jovens e meninos do Teatro Ibisco
continuam a elevar bem alto o nome do

nosso Bairro.

• O  TEATRO IBISCO
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❖ AS NOSSAS CONDOLÊNCIAS

O CATL Verdine quer enviar os nossos mais sinceros sentimentos de
carinho e solidariedade, para com a família do nosso amigo “Márito”
que até há poucos anos frequentou o nosso Centro.

Acreditamos que o Senhor o recebeu.

«Quem amamos nunca morre, apenas parte antes de nós».

❖ Dia Internacional da Mulher
O Dia da Mulher é comemorado a 8 de março.

A data surgiu pela primeira vez a 19 de março de 1911 na
Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Desde esse ano, o
dia tem vindo a ser comemorado em vários países do
mundo, de forma a reconhecer a importância e contributo
da mulher na sociedade. Outro dos objectivos por detrás
da origem do Dia Internacional da Mulher é recordar as
conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito,
seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou
económico. Em 1975, as Nações Unidas promoveram o
Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o
dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher.

❖ DIA DO PAI

Para o dia do pai este ano fizemos um porta cd, um porta caneta e/ou uma moldura
muito engraçada. O meu pai gostou muito e guardou logo um cd lá dentro para andar no
carro.
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❖ A NOSSA PROGRAMAÇÃO

Tendo-se elegido para este período a leitura e
interpretação da obra de Sofia de Melo Breyner “A
Fada Oriana”, a leitura foi feita em pequenos grupos
e diariamente para se poder perceber muito bem
aquilo que estávamos a ler.
Realizaram-se vários trabalhos referentes a este
tema, desde pinturas, colagens, pesquisas e por fim
a apresentação da peça de teatro.

❖ VISITA DOS FANTAÇOS

Durante as férias da Páscoa, os Fantaços vieram até ao nosso Centro para nos
apresentarem mais uma peça de fantoches muito engraçada. Os meninos do 1º ao 4º
anos estiveram com muita atenção e divertiram-se muito: cantaram, dançaram e até
tiveram direito a um espectáculo de magia.

No fim todos aplaudiram e até queriam que não acabasse, mas os Fantaços prometeram
que para o ano voltariam. No fim todos aplaudiram e até queriam que não acabasse, mas
os Fantaços prometeram que para o ano voltariam.

Ficamos 
à espera!
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No dia 12 de Abril, os meninos do CATL
Verdine foram pintar o bairro. Como existem
algumas paredes que estavam muito sujas e
escritas, a Câmara Municipal de Loures
forneceu-nos as tintas, para pormos a Quinta
da Fonte mais bonita. Não pintámos as
paredes todas, mas deixámos algumas ruas
mais limpas.

Primeiro passámos com primário e depois
com tinta amarela.

❖ “Pinturas” das paredes

❖ A PÁSCOA

Já viram a nossa árvore? Simboliza o caminho até à Páscoa. 
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A Páscoa é uma festividade importante para os cristãos, pois celebra a morte e
ressurreição de Jesus Cristo, um episódio bíblico considerado como a passagem para
novos tempos e nova esperança para a humanidade.

A Páscoa para os judeus - Pessach (“passar além”, na tradução do hebraico) é
comemorada pela conquista da liberdade pelos hebreus, que viviam como escravos no
Egipto, simbolizando o retorno à vida digna. Essa libertação coincidiu com o início da
primavera; assim, fundiram-se numa só festa a renovação da natureza e o renascimento
de Israel, como eram chamados os hebreus.

Os rituais que precedem a Semana Santa começam 40 dias antes da Páscoa, período
conhecido por "Quaresma" - quando os cristãos se dedicam à penitência do jejum, para
lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e também o sofrimento que ele
suportou na crucificação.

JESUS mostra, mediante dois símbolos, o compromisso no Reino de Deus: ser SAL DA
TERRA e LUZ DO MUNDO. O que o Sal é para a comida, o cristão deve ser para os seus
semelhantes: ser o tempero que dá o gosto pelas coisas de Deus, que dá o sabor à vida,
com o seu entusiasmo, o seu optimismo, a sua alegria nascida de Deus, fonte de todo o
bem. A sua PRESENÇA na comida é discreta, mas actua eficazmente. O que é a Luz para
nós? Sinal de vida, de calor, dinamismo, que possibilita a visão. É a Luz que dá sentido à
vida, à dor e à própria morte. E Cristo não quer ser Luz sozinho: Por isso, convida-nos a
também nós sermos LUZ: Para mostrar o caminho. O cristão deve ser uma luz acesa
apontando os caminhos da vida, da liberdade, do amor, da fraternidade. Esta é a nossa
Missão: Ser Sal da Terra e Luz do Mundo... SAL que preserva da corrupção e dá o gosto
das coisas de Deus... LUZ que ilumina e se consome ao serviço dos irmãos, iluminando o
caminho que leva ao Pai. Peçamos a Deus muita LUZ para compreender essa missão e
muita FORÇA para sermos de facto Sal da Terra e Luz do Mundo.

A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em
Jerusalém, onde a estrada foi enfeitada com folhas da palmeira.

A Sexta-feira Santa é o dia da celebração da morte de Jesus na Cruz. O Sábado de Aleluia é
o dia da celebração da missa à meia-noite, na passagem para o Domingo da Ressurreição.

No domingo é celebrada a Páscoa - o Domingo de Páscoa, o dia da Ressurreição de Jesus
e da sua primeira aparição aos seus discípulos.



9

POR ISSO FAZEMOS FESTA!

SANTA PÁSCOA

Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site


