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EDITORIAL 
 
O nosso jornal surge da necessidade de 
criar um instrumento de partilha dentro 
da comunidade, mas também, de criar um 
recurso pedagógico abrangente e inclusivo 
para trabalhar competências nas 
diferentes áreas de conteúdos. 

Tem como missão formar cidadãos 
responsáveis e participativos na sociedade 
em que vivem. 

Surge para envolver a comunidade escolar 
e o Grupo Comunitário da Apelação 
veiculando as informações e 
acontecimentos mais importantes 
ocorridos tanto no CATL Verdine quanto 
na comunidade local. 

Isto não seria possível sem o apoio da 
Câmara Municipal de Loures e União de 
Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, pelo que agradecemos muito. 

Esperamos que gostem e continuem a 
ajudar-nos neste nosso projeto. 

Portugal está de parabéns a nível europeu. 

Vamos continuar assim nos Jogos Olímpicos 

do Rio de Janeiro de 2016. 
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VISITA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA APELAÇÃO 

No dia 31 de Março o nosso CATL 

participou numa Assembleia na Junta de 

Freguesia da Apelação, onde estiveram 

presentes o Presidente da Junta de 

Freguesia Arlindo Cardoso e o Presidente 

da Assembleia Viriato Cabeça Branca. 

O objectivo desta Assembleia foi dar às 

crianças do Verdine a possibilidade de 

demonstrarem a sua preocupação em 

relação a alguns problemas do nosso 

bairro (Quinta da Fonte).  

Nesta Assembleia pudemos falar de 

assuntos como a degradação de alguns 

prédios, a falta de parques para as 

crianças, o barulho nocturno em alguns 

estabelecimentos, entre outros 

problemas. 

O Sr. Presidente ouviu-nos com muita 

atenção e prometeu resolver algumas 

destas situações e ficou muito contente 

por constatar que apesar de sermos 

crianças nos preocupamos e cuidamos do 

nosso bairro. 

Para encerrar a Assembleia cantámos a música “Uma gaivota voava, voava ”. 
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FESTA SÃO SALVADOR DO MUNDO 

No dia 10 de Abril realizou-se a festa de São Salvador do Mundo. É uma festa de origem Cabo-

verdiana, mas toda a comunidade participa na sua organização. 

  

 

 

 

 

  

 

 

A festa começa com uma missa campal às 10.00h, mas este ano, devido à chuva, a Eucaristia realizou-

se na Igreja Paroquial. Os meninos do Verdine participaram na Eucaristia com o cântico final e na 

procissão, que foi desde a Igreja até à Quinta da Fonte e acabou no nosso CATL. Em seguida foi o 

almoço comunitário para toda a população, com vários pratos tipicamente africanos. 

Quando o almoço acabou, começou o convívio cultural com apresentação de vários grupos e às 

20:00h foi o encerramento da festa. 

CURIOSIDADES 

  

 

 

25 DE ABRIL 

Era uma vez uns senhores que mandavam em Portugal e não deixavam as pessoas viverem em liberdade … 
Por isso o povo vivia triste e muito pobre e não conseguia sair dessa situação de miséria. Muitos viviam 
revoltados e resolveram organizar-se para lutar por uma vida melhor. Quando chegou o dia 25 de Abril de 
1974 as Forças Armadas, que incluíam o exército, a marinha e a aviação estavam preparadas para fazer uma 
revolução. E assim mandaram embora aqueles senhores que subjugavam o povo português, não o deixando 
ser livre. As pessoas apoiaram as Forças Armadas e uniram-se à sua luta, sem tiros. Então uma vendedora 
de cravos ficou tão contente que distribuiu cravos vermelhos pelos soldados! Assim começou a construção 
de um Portugal livre e democrático.  
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FESTIVAL DE CAPOEIRA 

No dia 30 de Abril realizou-se o festival do grupo 

de capoeira Alto Astral, onde os meninos de 

todos os centros receberam a corda conforme a 

sua idade e a sua graduação. Da parte da manhã 

fizemos workshops muito divertidos e a seguir ao 

almoço fizemos a roda onde os nossos 

“padrinhos” entregaram as cordas. 

Ainda recebemos um diploma e a seguir ao 

lanche fomos embora. Apesar de estarmos 

cansados, foi um dia muito divertido. 

Agradecemos à Câmara Municipal de Loures que 

nos disponibilizou o espaço e o autocarro para a nossa deslocação. 

1º DE MAIO 

O Dia Internacional dos Trabalhadores é celebrado anualmente no dia 1 de maio em numerosos países do 
mundo. Esta data teve origem na manifestação de 500 000 trabalhadores nas ruas de Chicago (E.U.A.) e 
numa greve geral em todos os estados da América em 1886, para deixarem de trabalhar 12 a 18 horas mas 
8 horas por dia. Três anos depois o Congresso Operário Internacional convocou, em França, uma 
manifestação anual em homenagem às lutas sindicais de Chicago. Em Portugal, só a partir de maio de 1974 
é que se comemorou livremente o Primeiro de maio e este passou a ser feriado nacional.   

DIA DA MÃE 

Para o Dia da Mãe fizemos um porta-

chaves em forma de coração, feito com 

amostras de tecidos, sacos com plantas 

secas e um colar de trapilho. 

 

       

COMEÇOU O VERÃO 

O verão é uma das quatro estações do 

ano. Nesta altura do ano, as temperaturas 

permanecem elevadas e os dias são 

longos. O Verão é a minha estação 

preferida porque é a altura em que estou 

de férias e posso ir à praia. 
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ABATIMENTO DA ESTRADA 

Num dia de muito calor, perto da hora de almoço, o 

alcatrão da estrada em frente à porta do nosso 

CATL caiu e abriu-se um enorme buraco. 

Por sorte não estava a passar nenhum carro, o que 

originaria um grande acidente.   

Nós fomos buscar logo os nossos pines e 

telefonámos para avisar a polícia. 

A polícia veio logo e “fechou” o buraco com fitas 

sinalizadoras. 

Só da parte da tarde é que veio a carrinha da Junta 

de Freguesia e algumas semanas depois o buraco 

foi completamente tapado. Foi um grande susto. 

 

ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA 

 

No dia 6 de maio pelas 20H30 realizou-se no Centro 

Comunitário da Apelação uma assembleia comunitária de 

freguesia com a participação da Câmara de Loures e a 

União de Freguesias de Camarate, Unhos e Camarate. 

Tal como no dia 31 de março o nosso CATL Verdine tornou 

a ler os problemas, demonstrando a nossa preocupação em 

relação a alguns pontos que necessitam de melhoria no 

nosso bairro que é a Quinta da Fonte.  
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Só que desta vez também foi a vez da população 

adulta da Quinta da Fonte.  

A sala estava cheia e houve muito debate, a que a 

senhora vereadora da Câmara Municipal de Loures 

respondeu sempre. 

Os problemas mais colocados foi o do barulho 

durante a noite, das rendas de casa, do mau estado 

das casas e do horário dos transportes públicos 

(RN). 

Este foi um problema que já está resolvido e vamos ficar à espera de novas sessões para melhorar o 

nosso bairro. 

DIA DA CRIANÇA 

Para festejar o dia da criança, a Junta de Freguesia 

ofereceu como presente uma peça de teatro para todas 

as crianças poderem ver. A peça chamava-se “O Príncipe 

que tinha orelhas de burro” e conta a história de uma 

fada que resolve vingar-se por não ter sido convidada 

para o baptizado do Príncipe. Se não fosse o desbocado 

do barbeiro e a esperteza do bobo tudo tinha passado despercebido … mas com a ajuda da fada boa e 

do mágico tudo se resolveu e acabou numa grande festa. Também havia uma personagem muito 

engraçada por entrar sempre vestida de outra história. 

Esta peça foi apresentada pelo Teatr’Up, que costumam 

levar estas peças aos bairros para todas as crianças 

poderem ver e aprender.  

Foi muito divertido e até os adultos gostaram muito. 

Em seguida houve um lanche para todos nós e 

recebemos ainda uma bolsa como lembrança. 

Agradecemos à Junta de Freguesia por se ter lembrado de todas as crianças neste dia.  
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PROGRAMAÇÃO 

Na programação deste 3º Período falámos acerca dos oceanos, 

onde estes se situam no planisfério e sobre os seres vivos que 

neles habitam. Existe muita coisa para aprender sobre os 

oceanos. Estes compreendem grandes espaços ocupados por 

água salgada, envolvendo áreas que se encontram abaixo da 

média de altitude das terras emersas, onde ficam os 

continentes. Juntos, eles ocupam 71% da superfície do planeta 

e abrigam uma infinidade de espécies de animais e vegetais, uma boa parte ainda desconhecida pelo 

ser humano. 

 

Outro assunto de que falámos foi 

sobre algumas espécies de árvores 

como a oliveira, a laranjeira e como 

escolha de cada grupo a macieira, o 

plátano e o castanheiro. Aprendemos 

como estas árvores se desenvolvem, 

os benefícios de cada fruto e como se 

modificam em cada estação do ano. 

 

Também aprendemos sobre duas aves muito interessantes, que são as andorinhas e as gaivotas. 

Sabias que as andorinhas têm um sentido de orientação tão apurado que depois de voar centenas de 

quilómetros, conseguem voltar exactamente ao mesmo ninho?  

Já as gaivotas passam grande parte do seu tempo 

voando sobre a superfície da água, em busca de 

comida.  

As espécies que vivem em regiões que ficam muito frias no Inverno 

costumam migrar para regiões mais quentes, voltando no Verão.  

Quando falta comida, a gaivota pode comer ovos e até filhos de outras gaivotas. 
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REUNIAO DE PAIS / FORMAÇÃO 

No dia 8 de junho fizemos uma reunião de pais, para apresentarmos os trabalhos que fizemos ao 

longo do ano. Apresentámos a nossa “agenda” para as férias escolares. Também esteve presente uma 

psicóloga da Câmara Municipal de Loures que esteve a falar com os pais sobre “regras e limites”. No 

final houve um pequeno lanche para todos. 

No dia 22 de junho e em continuação da reunião de pais, o grupo “Pais Altamente” tornou a juntar-se 

para falar de auto-estima e auto-confiança. 

Depois em Julho (12 e 13) esta psicóloga ainda veio fazer duas acções de formação, agora para as 

crianças, divididas em dois grupos, conforme a idade. 

 

 

RASTREIO DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

. 

 

                                                          

 

Tal como já vai sendo hábito tornámos a receber a 

carrinha da Saúde Mais Próxima, da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, para continuar os rastreios de 

saúde a todas as crianças. Vieram no dia 20 de junho 

e 11 de julho, pois o Verdine tem muitas crianças. Ao 

princípio estávamos com um pouco de medo, mas 

não fez doer nada e ainda recebemos um lápis muito 

engraçado. 
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LOURES ARTE PÚBLICA 

Uma centena de artistas de várias origens estão a intervir 

em vários espaços públicos do concelho de Loures, 

nomeadamente na Quinta da Fonte, entre os dias 18 e 26 

de Julho. 

É a maior galeria de arte a céu aberto da Europa. 

Tem visitas guiadas ao local todos os últimos sábados de 

cada mês e já recebeu centenas de visitantes que ficam 

maravilhados com as pinturas.     
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Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, visitou no dia 30 de Junho as 

freguesias que compõem o território de influência do Contrato Local de Segurança (CLS), em Loures. 

A secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, anunciou, no dia 30 de 

junho, durante uma visita ao concelho de Loures, que o Governo pretende retomar, até ao início do 

próximo ano letivo, os Contratos Locais de Segurança, com o intuito de prevenir fenómenos de 

violência e insegurança.  

“A nossa matriz de intervenção são as crianças e os jovens. Se não as apoiarmos e não as deixarmos 

seguir o seu percurso, nunca teremos o problema da segurança resolvido”, disse a secretária de 

Estado. 

 Isabel Oneto alertou ainda 

para o facto de não haver 

“respostas mágicas”. “Não há 

no CLS um programa modelo. 

É preciso ir ao terreno, ver o 

que está a acontecer e 

adaptar a resposta a cada 

uma das situações. É um 

trabalho específico, concreto 

e diário. E isso só é possível 

em colaboração com os 

autarcas”. 

 

Depois de uma breve receção nos Paços do Concelho de Loures, Isabel Oneto seguiu numa visita por 

Camarate, Sacavém e Apelação, onde teve contacto com os diversos locais, entidades e projetos 

apoiados financeiramente pelo MAI. 

Entre os diversos projetos, destaque para a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa; Liga-te ao 

Desporto - Associação Desportiva Leões Apelaçonenses - Grupo Desportivo Águias de Camarate e 

Sociedade Recreativa Catujalense; Pais Formados, Filhos Educados! - Pastoral dos Ciganos; Violência 

(s)! - Associação de Mulheres Contra a Violência.  

Tivemos ainda o gosto de a receber no nosso Centro. 

As áreas de intervenção prioritária deste contrato dizem respeito à prevenção da delinquência juvenil, 

da pequena criminalidade, da violência doméstica, dos comportamentos antissociais e dos fenómenos 

de insegurança, bem como ao incentivo do sentimento de auto estima e pertença comunitária e de 

valoração dos bens comuns. 
 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL VOLTA A APOIAR 

 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA DE LOURES 
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VISITA AO IKEA 

No dia 6 e 8 de julho fomos em 2 grupos, em transporte oferecido pela Câmara Municipal de Loures, 

visitar o IKEA, que é um parceiro nosso, pois todas as segundas feiras recebemos várias caixas com 

alimentos que este nos oferece. 

Mas não foi uma visita como a que 

costumamos fazer com os nossos pais 

quando vamos lá às compras. Nós 

fomos conhecer o IKEA por “trás”, ou 

seja fomos conhecer quem trabalha 

naquela loja, de maneira que quando 

vamos lá possamos encontrar o que 

queremos. Visitámos os escritórios, 

armazéns e respectivos empilhadores, reciclagem, copa, cozinha, refeitório, espaço de lazer para os 

funcionários e crianças e até ao telhado fomos ver as condutas de ar condicionado e o próximo 

projecto que é implementar placas solares em todo o telhado, de forma que todo o edifício seja auto-

sustentável. 

Também tivemos um lanche muito saboroso e no final, uma surpresa: uma t’shirt do IKEA 

COLÓNIA DE FÉRIAS 

 

 

A nossa colónia realizou-se na semana de 18 a 22 de Julho, 

mais uma vez foi uma semana cheia de aventuras e muito 

divertida. Como é habitual, a praia para onde costumamos ir 

é a Fonte da Telha e todos os dias fazemos coisas diferentes.  

Na segunda – feira quando chegámos à praia apanhámos 

conchas e passeámos para fazer um reconhecimento do 

sítio onde estávamos. Quando saímos da praia, às 12.30h, 

fomos para o autocarro para nos dirigirmos ao parque da 

Serafina almoçar e fazer cada grupo uma gincana. 
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Na terça – feira fizemos construções na areia, 

representando animais em vias de extinção; 

da parte da tarde fomos para Belém, onde 

fizemos jogos tradicionais, como o jogo do 

lenço, saltar à corda etc. 

 

Na quarta-feira da parte da manhã realizou-se 

um torneio de futebol entre todas as salas e à 

tarde fomos para o Estádio Nacional, onde se 

realizaram algumas provas de atletismo e os 

nossos meninos ganharam muitas medalhas. 

 

Na quinta – feira da parte da manhã cantámos 

o hino da colónia juntamente com os meninos 

dos outros centros, apresentando cada um o 

seu e da parte da tarde, visitámos o novo 

Museu dos Coches em Belém, onde havia 

coches muito bonitos e com grandes 

dimensões.  

 

Para acabar a colónia, na sexta – feira, da 

parte da manhã fizemos uma limpeza na praia 

e em seguida o jogo das letras e à tarde fomos 

para o Parque dos Moinhos onde cada centro 

apresentou uma dança, depois de visitarmos o 

interior de um dos moinhos.  

Foi uma semana muito animada 
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FESTA DE LOURES 

 

No dia 23 de Julho, sábado, o nosso CATL foi convidado pela Câmara Municipal de Loures a fazer a 

abertura das festas do Concelho. Percorremos a 

avenida principal de Loures a tocar os tambores e 

terminámos o nosso desfile em frente à Câmara.  

Em seguida sentámo-nos nas escadas do edifício da 

Câmara e assistimos a uma peça de fantoches feita 

pelo grupo “Mãozorra”. 

Terminada a peça fomos jantar ao refeitório da 

Câmara de Loures. Enquanto esperávamos o nosso 

autocarro, brincámos um pouco no jardim e 

recebemos de oferta um chapéu de um comerciante que participou na festa. Quando o autocarro 

chegou, regressámos a casa e já eram 21.00h.  

Agradecemos à Câmara Municipal de Loures o transporte para a nossa deslocação. 

 

 

ENTREGA DE MEDALHA 

No dia 26 de julho a Câmara Municipal de Loures, na pessoa do seu Presidente, Dr. 

Bernardino Soares, procedeu à entrega pública da Medalha Municipal de Mérito, ao 

Secretariado Diocesano de Lisboa da Pastoral dos Ciganos, pelos serviços prestados por 

esta Instituição na área do concelho. 

Esta medalha destina-se a honrar os bons serviços de várias instituições. 

Os nossos agradecimentos e a promessa de continuarmos a servir a população, o 

melhor que pudermos. 

Visite-nos em: http://www.pastoraldosciganos.pt/ 


