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Índice

Olá a todos!

Cá estamos novamente com o nosso
Jornal cheio de novidades.

Vamos pô-los a par das nossas
actividades e do que aprendemos neste
período no nosso CATL.

Esperamos que gostem!

Bom ano de 2017!!!

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



Festa de Nª Senhora da Fonte (Apelação)

Peditório da Cruz Vermelha
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No dia 2 de Outubro, houve Festa na
Apelação.

Nós estivemos lá, a apresentar a nossa
Marcha Popular.

Além da marcha, ainda participámos
na Procissão, no Coro da Missa Campal
e na capoeira.

Nos dias 7, 8 e 9 de Outubro, realizou-se, mais uma vez, a Recolha de
Alimentos da Cruz Vermelha com o apoio do Continente.

Nós estivemos presentes e participámos com muito gosto nesta missão de

voluntariado.



Outono

5 de Outubro – Implantação da República

D. Manuel II 

Último Rei de Portugal 1º Presidente da República

Manuel de Arriaga

No Outono muitas árvores perdem as folhas e para os nossos trabalhos
aproveitámos folhas dessas árvores e caruma de pinheiros para fazer o corpo
dum ouriço-cacheiro, animal que ao longo dos séculos foi muito apreciado pelos

ciganos que o caçavam e cozinhavam.

Este dia, que no último ano não foi feriado, é importante para o país, pois, em
1910 foi o dia em que deixámos de ter uma Monarquia hereditária, e de sermos
governados por um rei que sucedia habitualmente a seu pai, para passarmos a ser
uma República. À frente desta passou a estar um presidente, que foi escolhido nas
eleições de 24 de Agosto de 1911, tendo Manuel de Arriaga vencido o outro
candidato, que era Bernardino Machado.



Obras no Bairro

Campo de futebol

Parque Infantil (antes)

As obras

Resultado final das obras
do Parque Infantil
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Durante dois meses, no nosso Bairro, a Junta de Freguesia fez obras no Parque
Infantil e no Campo de Futebol. Nós acompanhámos as obras e tirámos algumas
fotos, mas as do campo ainda continuam.



1º lugar – Bianca; 2º lugar – Margarida e
Bianca; 3º lugar – Margarida e Daniela.

Além de recebermos com enorme alegria os
prémios, também escutámos com muito
orgulho as nossas locuções e a referida peça.

Foi uma tarde muito agradável. Como tal,
queremos agradecer à Gebalis pelo convite,
em especial à Dra. Ana Galvão.

Reunião de Pais

Concurso “Juntos fazemos o Bairro!”

5

No dia 24 de Novembro realizámos uma Reunião de Pais em que, para além de
transmitirmos as informações sobre as actividades no Centro, também lemos
poemas do livro ”Poemas da Mentira e da Verdade” de Luísa Ducla Soares, os
mais pequenos cantaram canções infantis e apresentámos uma peça de teatro
“O Cavaleiro da Dinamarca”.

Para finalizar fizemos um lanche de confraternização com os Encarregados de
Educação, crianças e jovens.

A convite da Gebalis participámos num concurso de desenhos sobre histórias dos
vários lotes dos Bairros Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados, durante
uma semana, concurso este que foi antecedido por diversas actividades, durante
um ano.

Para além dos desenhos realizámos gravações/locuções das histórias.

No dia 13 de Dezembro apresentámos a peça “Bom Vizinho e Mau Vizinho” e
ouvimos o nome dos vencedores do concurso:



No dia 16 de Dezembro foi a Festa de Natal na Escola Santa Maria dos Olivais, na
freguesia dos Olivais, onde as meninas do bairro Bensaúde actuaram, ensaiadas
pela nossa monitora Mafalda.

Estas fazem parte do grupo “Baile
Bensaúde” que se formou, por nossa
iniciativa, no início de Novembro, com o
objectivo de colmatar as Inúmeras faltas
que dão na escola. O que vos podemos
dizer é que a assiduidade melhorou, mas
a batalha ainda não está ganha. Mas
vamos continuar…

Festa na Escola  de Santa Maria dos Olivais

Festa do Pai Natal no Jardim Zoológico
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Recebemos convite para levarmos no dia 3 de Dezembro à Festa do Pai Natal ,no
Jardim Zoológico, 20 crianças acompanhadas por duas Monitoras, ficando o
transporte a cargo da nossa Instituição, com o contributo dos utentes. Um
enorme obrigado ao Dr. Luís Pastor, representante do Rotary Club do Parque das
Nações , por nos ter proporcionado tão bons momentos.
A EDP, entidade responsável pela organização das actividades, deu-nos a
oportunidade de assistirmos ao espectáculo dos golfinhos, visitar o templo dos
felinos e de saborear um delicioso almoço. Depois da refeição realizámos várias
actividades sobre a época Natalícia dentre as quais a confecção de bolachinhas
gostosas que nos ensinaram a fazer… Obrigado também à EDP !

O nosso agradecimento à EDP por estas experiências e aprendizagens



Festa de Natal

Este ano realizou-se, mais uma vez, a nossa
grande Festa de Natal.

Todos os Centros, Pré e CATLs, deram o seu
melhor, com peças e danças de Natal.

Nós fizemos uma peça que terminou com um
Medley de Natal, em que muitos meninos
participaram, desde os 6 aos 15 anos.

Mas o mais importante foi a Mensagem que
ela transmitiu: um senhor poderoso tinha um
lindo jardim e não queria partilhá-lo com
ninguém.

Ora, para as crianças não entrarem lá mandou
construir um alto muro.

Mas por fim percebeu que assim, orgulhoso e
só, não era feliz.

Derrubou finalmente o muro e aderiu a festejar
o Natal com as crianças.
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Depois de cada Centro ter atuado e com um grande Coro em palco, cantámos
juntos três cânticos alusivos ao Natal. Terminámos com grande cumplicidade entre
todos – Meninos, Educadoras e Monitores da Instituição. Sentíamo-nos felizes,
assim como os Pais e os Amigos que estiveram connosco.

� Esma Redzepova (1943 – 2016)

http://lpr.com/lpr_events/esma-redzepova-folk-masters-
april-24th-2016/

� Campeão Nacional de JuJitsu
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Secção de Notícias  

A “rainha da música cigana” começou aos
13 anos a derrubar muros.

Casou com um gadjo, adoptou 47 crianças,
foi nomeada para o Nobel da Paz.

Definição de cigano? “Felicidade”, dizia a
mulher dos 300 turbantes.

O nosso menino, Rafael Ferreira,

sagrou-se Campeão Nacional de
JuJitsu, na sua categoria.

Temos desportista!!!

Parabéns Rafael!



Programação

Poemas e Canções

� O que fizemos neste período 
no nosso CATL

Jogos Olímpicos
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� Origem e percurso da Língua 
Portuguesa

Do Cavaleiro da Dinamarca

� Leitura, interpretação e 
apresentação

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


