
 

1 

 

 

 

 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FESTA NOSSA SENHORA DA FONTE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ficamos à sua espera. 
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HISTÓRIA DA MARIA CASTANHA 

A partir da história da Maria Castanha - “uma menina diferente” 

porque não tinha amigos, pois tinha vindo de um país que estava 

em guerra, tinha a cara redonda, a pele castanha, os cabelos 

fofos como “novelos de Lã” e estava sozinha pois os pais 

andavam à procura de trabalho - começámos o trabalho para o 

dia de S. Martinho.  

É uma história um pouco diferente da dele, mas a verdade é que 

esta menina, tal como o S. Martinho, gostava de ajudar os 

outros. 

 

As crianças do Verdine, juntamente com as 

crianças do Olipandó levavam faixas e palavras 

com mensagens. Na procissão os meninos do 

Verdine levavam 5 fitas com cores diferentes, cada 

uma simbolizando um continente, presas ao pulso 

de uma menina que representava “Nossa Senhora 

da Fonte”, com o Menino ao seu lado. 

 Seguidamente realizou-se a missa campal onde 

todas as crianças do Verdine e Olipandó 

participaram no Coro, no Ofertório e nas Leituras. 

� Festa Nossa Senhora da Fonte 

A Festa de Nossa Senhora da Fonte realizou-se no dia 2 de Outubro. 

De manhã os bombos do BATE-Batuque percorreram o bairro para dar início à festa e terminaram em 

frente à Igreja Paroquial da Apelação para aí se começar a procissão. 

 

O almoço convívio, como é costume, foi com os 

pratos típicos das comunidades: portuguesa, 

cabo-verdiana, cigana, santomense, angolana e 

guineense. 

A seguir tivemos animação durante a tarde 

inteira com diversos grupos. O nosso C.A.T.L. 

Verdine participou com uma dança e o centro 

Olipandó com a Marcha popular.  

 

� História da Maria Castanha 

Como sempre, aproveitando material reciclável, fizemos umas “Marias Castanhas” muito engraçadas, 

que levámos para casa para contar a história aos nossos pais e amigos. 
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Começou o outono  

O outono é uma das estações mais 

bonitas e uma das suas principais 

belezas são as trocas de folhas das 

árvores ou mesmo a mudança da 

cor delas, passando de verde para 

alaranjado, castanho e amarelo. 

Alguns locais ficam como se fossem 

um tapete colorido. É uma imagem 

muito agradável para nossos olhos. 

Aos poucos novos brotos vão 

aparecendo, trazendo-lhes folhas 

novasmais tarde, na Primavera. 

� REUNIÃO DE PAIS - MAGUSTO 

No dia 2 de Dezembro realizou-se na sala da A.M.U.A. a reunião de pais, onde se mostrou aos 
Encarregados de Educação o nosso trabalho realizado ao longo do 1º Período.  
 
No fim apresentámos a peça de teatro que criámos a partir de “ O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sofia 
de Mello Breyner, onde cada grupo de meninos representou uma passagem desta história.  
 
Para finalizar, houve um pequeno lanche onde todos os que estiveram presentes puderam conviver.  

� CURIOSIDADES 

5 De Outubro 

O 5 de Outubro de 1910 foi uma data muito 

importante, pois marcou o fim da Monarquia 

em Portugal. Nesse dia, na varanda dos Paços 

do Concelho (Câmara Municipal) de Lisboa, José 

Relvas proclamou a implantação da 1.ª 

República.  

Muita coisa mudou... 

Portugal deixou de ser governado por um rei, 

dando lugar a um Presidente da República, 

eleito pelo povo. 

 O primeiro Presidente da República eleito pelo 

povo foi um senhor chamado Manuel de Arriaga 

(de 24 de Agosto de 1911 a 29 de Maio de 

1915). 
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As nossas amigas Irmãzinha Mónica (francesa), Maria do Carmo (portuguesa) 
e Mercè de Jesùs (espanhola) foram notícia no jornal Voz da Verdade. 
 
Viver Nazaré num bairro social de 
Lisboa, é esta a missão das Irmãzinhas 
de Jesus, que estão presentes há seis 
anos no bairro da Quinta da Fonte e 
celebram no dia 1 de Dezembro o 
primeiro centenário da morte do 
beato Carlos de Foucauld.  

Fundada pela irmã Madalena de 
Jesus, em 1939, na Argélia, a 

Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus nasceu a partir do exemplo 
de vida do beato Carlos de Foucauld (1858-1916), um sacerdote francês que “se apaixonou por Jesus de 
Nazaré” e foi beatificado a 13 de Novembro de 2005, pelo Papa Bento XVI. Moram perto da avenida de 
entrada no bairro e procuram viver o que Jesus Cristo viveu há dois mil anos, na Nazaré da Galileia. “A 
nossa missão no bairro da Quinta da Fonte é seguir aquilo que o irmão Carlos viveu e que foi o que Jesus 

Começou o Inverno 

O Inverno é uma estação do ano muito fria, 

ventosa e chuvosa.  

Nesta estação as pessoas andam agasalhadas 

na rua, em casa acendem as lareiras ou ligam 

os aquecedores porque está muito frio.  

 

Por isso temos de passar mais tempo em casa 

porque na rua podemo-nos constipar e ficar 

doentes, não podendo depois ir à escola.  

No Inverno cai muita geada e chuva. Nas 

Serras mais altas costuma cair neve. Muitas 

famílias vão visitar a Serra da Estrela e brincar 

na neve.  

HALLOWEEN 

Na noite de Halloween eu e as minhas 

colegas mascarámo-nos de bruxas e fomos 

para a rua pedir doces ou travessuras.  

Conseguimos encher um cesto só com 

doces e no fim dividimos entre todos. 

 

A celebração do Halloween tem duas origens 

que no percurso da História se foram 

misturando, a origem pagã, que tinha como 

objectivo prestar culto aos mortos e a origem 

católica, no ano de 840, em que o Papa 

Gregório IV ordenou que a festa de Todos os 

Santos já existente fosse celebrada 

universalmente no dia 1 de Novembro.  

� IRMÃZINHAS DE JESUS NA APELAÇÃO 
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experimentou. No fundo, a nossa missão é viver aqui Nazaré: olharmos para Jesus como Ele viveu trinta 
anos em Nazaré, este mistério da Encarnação que nos transcende muitíssimo e que nos fala tanto da 
bondade, da ternura, da proximidade de Deus com a humanidade, sobretudo com os mais pobres”. 
 
As Irmãzinhas desenvolvem trabalho Pastoral no nosso Centro e colaboram connosco no trabalho 
Comunitário. 
 
 
 

 

“ …NÃO TEMAIS, PORQUE VOS ANUNCIO UMA GRANDE ALEGRIA PARA TODO O POVO: 
 NASCEU-VOS HOJE, NA CIDADE DE DAVID, UM SALVADOR, QUE É CRISTO SENHOR.” 
                                                                                                          (Lc 2, 10 – 11) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 7 de Dezembro, fizemos 

a decoração final da nossa 

Árvore de Natal da Apelação, 

com material reciclável. Ao 

longo da semana as crianças 

das escolas, dos jardins-de-

infância e dos C.A.T.L’s foram 

decorando a árvore e no final 

da semana a árvore estava 

cheia de decorações muito 

bonitas. O nosso contributo para o trabalho da decoração foi muito 

especial, pois 3 crianças do Verdine vestiram-se de polícias e chegaram ao pé da árvore no carro da 

polícia. Como tinha ficado combinado, a P.S.P. ficou encarregue de fazer a Estrela para colocar no cimo da 

árvore; e assim, subindo, elas colocaram no topo a linda Estrela.  

um Deus que abandona a Sua grandeza para se fazer próximo de cada um de nós e a quem queremos 
responder vivendo com a mesma fé humilde e obediente de Maria e José. Por isso, entusiasmados, nos 
propomos: 
 

Estudar quando não apetece; estar calado quando se quer conversar; escutar o professor quando o 
colega do lado faz tudo para nos distrair; vencer a preguiça com pontualidade e prontidão; partilhar as 
tarefas e as responsabilidades com empenho e esforço, com alegria e paz, em nome de Jesus, 
anunciando que o rosto de Deus é Amor. 
 
Que o Senhor abençoe os vossos projectos. 
 
Bom Natal! 
Maria e José. Por isso, entusiasmados, nos propomos: 

� NATAL 

Num Menino recém-nascido, necessitado de tudo, envolto em panos e colocado numa 
manjedoura, está encerrado todo o poder de Deus que salva. O Natal é um dia para 
abrir o coração a tanta simplicidade, que se encontra ali naquele Menino e em tanta 
maravilha. É a surpresa de um Deus Menino, de um Deus pobre, de um Deus frágil, de 

� DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL 
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� CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO DO PRESÉPIO 

No ano passado, pela primeira vez, fez-se um presépio no topo da Av. José Afonso, na Quinta da Fonte, 
que foi um grande sucesso. Este ano voltou a construir-se o presépio mas maior, porque se conseguiu 
incluir os Reis Magos, com todas as figuras em tamanho real. Colaboraram activamente nesta construção 
as duas funcionárias da União de Freguesias que tiveram a ideia inicial, a Pastoral dos Ciganos, as 
Irmãzinhas de Jesus, o C.A.T.L. Nosso Mundo, a Comissária Luísa Monteiro, com a ajuda da Câmara 
Municipal de Loures e da União de Freguesias de Unhos, Camarate e Apelação. A inauguração oficial teve 
lugar no dia 9 de Dezembro, com a presença da Sr.ª Vereadora Eugénia Coelho em representação da 
Câmara M. de Loures, o Presidente Arlindo Cardoso em representação da União de Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação e o Sr. Padre Fidelino Jardim, em representação da Paróquia da Apelação. As 
nossas crianças e as do Nosso Mundo solenizaram o acto com um conjunto de cânticos. 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� FESTA DE NATAL DA QUINTA DA FONTE 

A festa de Natal da Apelação realizou-se no dia 11 de Dezembro. A festa foi muito bonita e até teve a 
participação de palhaços, que funcionaram como apresentadores das intervenções, com ar alegre. 
 
 O C.A.T.L Verdine participou na festa com a apresentação da Peça de Teatro “O Cavaleiro da 
Dinamarca”. As pessoas gostaram muito da nossa peça e aplaudiram bastante. No fim da festa fez-se a 
entrega dos lanches e das lembranças às crianças. 

 
 
 
 
FEST

A DE 
NATA
L DO 
S.D.L 
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� FESTA DE NATAL DA PASTORAL DOS CIGANOS 
 
 
Como nos últimos anos a nossa festa de Natal realizou-se, no Parque das Nações, na Escola Superior de 

Enfermagem Artur Navarro. 
 
Esta festa é muito especial, pois juntam-se todos os 
meninos de cada Centro para fazer esta Festa 
Espectáculo. 
 
 Cada C.A.T.L. e Jardim de Infância, apresentou uma 
peça e/ou uma dança, que têm como finalidade 
festejar o nascimento de Jesus, pois é o que significa 
o Natal.  
 
Tivemos como convidados os Fantaços que 
alegraram a nossa festa com a sua magia. 
 

Na plateia tivemos algumas Entidades e Amigos, além dos Encarregados de Educação. 
 

 
 

 
 
No fim cada criança recebeu um lanche apetitoso, como lembrança desta tarde muito especial. 
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� PROGRAMAÇÃO 

ASSUNTOS TRATADOS COM BASE NO TEMA DA NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

“Comunicação - elemento fundamental para o enriquecimento mútuo, condição 

relevante para o desenvolvimento global”! 

 

� Os jogos Olímpicos  

Os Jogos Olímpicos são eventos grandiosos, que se realizam cada 4 anos. 

Estes simbolizam a unificação de diferentes raças, cores e etnias. 

A Chama Olímpica é um dos símbolos dos jogos. 

Este ano os Jogos Olímpicos realizaram-se no Brasil (Rio de Janeiro). 

A judoca Telma Monteiro conquistou a medalha de bronze, nos 57 kg, sendo a 

porta-estandarte de Portugal na cerimónia de encerramento dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 e os Paralímpicos, que se seguiram àqueles. 

 

 

 

� A Língua Portuguesa, veículo para a comunicação e sua proveniência 

Curiosamente, o português surgiu da mesma língua que originou a maioria dos idiomas europeus 

e asiáticos. Com as inúmeras migrações entre os continentes, a língua inicial existente acabou 

subdividida em cinco ramos: o helénico, de onde veio o idioma grego; o latim, que originou o 

português, o italiano, o francês e uma série de outras línguas denominadas latinas; o germânico, 

de onde surgiram o inglês e o alemão; e finalmente o céltico, que deu origem aos idiomas irlandês 

e gaélico. O ramo eslavo, que é o quinto, deu origem a outras diversas línguas actualmente faladas 

na Europa Oriental.  

O latim era a língua oficial do antigo Império Romano e possuía duas formas: o latim clássico, que 

era empregado pelas pessoas cultas e pela classe dominante (poetas, filósofos, senadores, etc.), e 

o latim vulgar, que era a língua utilizada pelas pessoas do povo. O português teve origem no latim 

vulgar, que foi introduzido na Península Ibérica pelos conquistadores romanos. Damos o nome de 

neolatinas às línguas modernas que provêm do latim vulgar. No caso da Península Ibérica, 

podemos citar o catalão, o castelhano e o galego-português, do qual resultou a língua portuguesa. 



 

9 

 

 

� Os Descobrimentos e a expansão da língua portuguesa  

A partir do século XV deu-se uma evolução 

bastante rápida da Ciência Náutica, uma 

vez que se tornou necessário superar 

novos obstáculos, na navegação para Sul. 

Até este século, os Portugueses 

praticavam uma navegação de cabotagem, 

utilizando a barca e o barinel, 

embarcações pequenas e frágeis, altura 

em que foram substituídos pela Caravela e 

pela Nau.  

O desenvolvimento da navegação 

astronómica, com novos instrumentos e 

técnicas de navegação e os progressos da 

Cartografia permitiram que os portugueses se aventurassem «por mares nunca dantes 

navegados». E a nossa língua espalhou-se pelo Mundo. Hoje há vários países cuja língua oficial é o 

Português. Juntos formaram a CPLP. 

 

� ESMA REDZEPOVA (1943 – 2016) 

Esta mulher que será desconhecida para muitas pessoas, foi 

chamada por Indira Gandhi de “a rainha da música cigana”.  

Esforçou-se tanto para mudar o mundo que foi nomeada duas 

vezes para o Prémio Nobel da Paz. 

Quando entrou na escola, esta menina cigana, percebeu que 

os outros a viam com olhos de diminuir.  

O orgulho na “sua origem étnica” era transmitido por ela com 

um largo sorriso – “para mim cigano significa felicidade”.  

Em 1956, às escondidas dos pais, Esma participou num concurso de talentos para a rádio. Cantou 

um tema tradicional cigano e ganhou: pela primeira vez a rádio jugoslava passava uma canção em 

língua romani.  

Quando morreu, em 15 de Dezembro de 2016, com 73 anos, em Skopje, capital da Macedónia, 

tinha derrubado estereótipos e fronteiras, dentro e fora do seu povo, era reconhecida 

mundialmente e tinha adoptado e tornado felizes 47 crianças. 

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


