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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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� Campanha do Laço Azul 
 

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-
se em 1989, na Virgínia, E.U.A., quando uma 
avó, Bonnie W.Finney, amarrou uma fita azul à 
antena do seu carro “para fazer com que as 
pessoas se questionassem”. 
A história que Bonnie Finney contou aos 
elementos da comunidade que se revelaram 
“curiosos” foi trágica e sobre os maus-tratos à 

sua neta, os quais já tinham morto o seu neto de forma brutal. E 
porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie 
Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas 
negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como 
um lembrete constante para a sua luta na protecção das crianças 
contra os maus-tratos. 

Assim durante todo o mês de Abril a nossa janela do Verdine, teve sempre estes laços azuis, para que 
esta campanha não seja esquecida e seja uma maneira de as pessoas perceberem que esta causa é 
muito importante. 
 

 
� Festa de São Salvador do Mundo 

 

Como é tradição, todos os anos se realiza na Paróquia a festa de São Salvador 

do Mundo, 15 dias depois da Páscoa. É uma festa cabo-verdiana, mas todos os 

moradores da Quinta da Fonte participam e ajudam nesta grande festa. 

Nós, as crianças do Verdine, participámos de várias maneiras na realização 

deste projecto. Começámos por pintar o local onde seria realizado o almoço, 

pois o espaço encontrava-se um pouco degradado e com bastantes grafitis. 

Também se decorou o local com laços, fitas etc.. Ficou muito bonito. 

No dia da festa, a missa foi celebrada dentro da 

Igreja, pois estava a chover. Como o tempo 

melhorou, o almoço foi no exterior, no espaço que 

tínhamos arranjado e decorado. 

Havia muitos pratos à escolha e todos eles muito 

saborosos.  

Em seguida foi dado início ao espetáculo com vários 

grupos de danças e cantares.  

Foi um dia muito animado e muito bonito. 
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� Curiosidades 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

� 1º de Maio 

Todos os anos, no dia 1 de Maio, comemora-se, 

em todo o mundo, o Dia do Trabalhador. A 

história deste dia começa no séc. XIX. Nessa 

época, abusava-se muito dos trabalhadores, 

porque chegavam a trabalhar entre 12 e 18 horas 

por dia, o que era muito cansativo e até 

prejudicial à saúde! Foi com o objectivo de lutar 

pelas 8 horas de trabalho diárias que, no dia 1 de 

Maio de 1886, milhares de trabalhadores de 

Chicago (EUA) se juntaram nas ruas para protestar 

contra as suas más condições de trabalho. A 

manifestação devia ter sido pacífica, mas as forças 

policiais tentaram pará-la, o que resultou em 

feridos e mortos. Em Portugal, devido ao facto de 

ter havido uma ditadura durante muito tempo, só 

a partir de Maio de 1974 (o ano da revolução 

do 25 de Abril) é que se passou a comemorar 

publicamente o Primeiro de Maio. Sabias que só a 

partir de Maio de 1996 é que os trabalhadores 

portugueses passaram a trabalhar, no máximo, 8 

horas por dia? 

� Santos PopularesSantos PopularesSantos PopularesSantos Populares  

Santo António, São João e São 
Pedro são os três santos populares 
mais festejados pelo povo português, 
desde o Minho ao Algarve. No mês de 
Junho consagra-se a estes santos, o 
dia treze, vinte e quatro e vinte e 
nove, respectivamente. 

As noites que antecedem o dia dos 
santos são celebradas com marchas, 
música, danças, fogueiras, fogo-de-
artifício, arcos, balões, manjericos, 
cidreira, alho-porro, alfazema...  

É tradição as pessoas saírem para a 
rua com martelos de plástico para 
bater (tocar) na cabeça dos que 
passam e, com cidreira, alfazema e 
alho-porro para dar a cheirar. 

 

� 10 de Junho 

Sabias que Luís de Camões morreu neste dia, em 
1580? 
 
É a razão de este ser o Dia de Portugal, chamado 
oficialmente Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. 
 
Este poeta foi uma das pessoas que mais elogiou 
as aventuras heróicas dos nossos antepassados!  
 
Ele próprio era um grande aventureiro!   
 
Sabias que, há bastantes anos, o 10 de Junho era 
chamado o «Dia da Raça»? «Raça» lusitana, ou 
seja, todos os que são portugueses, tanto os que 
estão em Portugal como os que vivem por todo o 
mundo!  
 

� Dia da mãe 

No dia da mãe, todos os meninos do 
CATL Verdine fizeram uma prenda para 
oferecer à mãe. Fizemos um postal muito 
bonito com uma dedicatória especial. A 
minha mãe gostou muito.  
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� Escola Maria KeilEscola Maria KeilEscola Maria KeilEscola Maria Keil    

    ApelaçãoApelaçãoApelaçãoApelação 
 

Maria Keil foi homenageada com nome de 
agrupamento Escolar. A 16 de Junho, na Escola Básica 
de Apelação, celebrou-se a alteração do nome do 
agrupamento das escolas da freguesia, para 
Agrupamento de Escolas Maria Keil. A alteração do 
nome do agrupamento vem no seguimento da 
reabilitação da Escola Básica de Apelação e do 
“conjunto de obras que aqui foi realizado”, frisou 
Jorge Martins, presidente do Conselho Geral do, 
agora denominado Agrupamento de Escolas Maria 
Keil, que “considerou ser importante alterar o nome” 
do agrupamento, dadas as ligações da artista plástica, 
ilustradora e pintora, à freguesia.  
 
Na cerimónia, Maria Eugénia Coelho, vereadora da Educação da Câmara de Loures, salientou a sua 
confiança no futuro da Apelação, “comunidade com auto-estima e identidade”, esperando que os 
jovens “tenham o conjunto de ferramentas para serem aquilo que desejam”. Os festejos tiveram início 
com as boas vindas dos alunos de iniciação da Orquestra Geração, seguindo-se as inaugurações da sala 
de reuniões da escola, agora com o nome de Alfredo Keil e da exposição dos alunos do pré-escolar do 
agrupamento, que se realizou na biblioteca da escola, apadrinhada por Isabel Alçada, escritora que 
também esteve presente nas cerimónias. 
 

� Programação 

A Programação deste 3º Período teve como objectivo aprofundar o 

conhecimento, valorizando, como elemento essencial, a 

comunicação. 

Assim aproveitámos a leitura em grupo e a interpretação das 

mensagens contidas na dramatização da obra lida.  

A leitura foi do livro “O Principezinho “ de Saint – Exupéry. 

 Este menino veio de outro astro. Começámos por recordar o sistema 

solar, a diferença entre um planeta e uma estrela e os astros que 

constituem o sistema solar.  

O nome do país em que vivemos e do continente de que fazemos 

parte. 

Como este período foi rico em dias especiais, foram identificados e 

explicados mais profundamente (Pentecostes, Ascensão, Liberdade, 

Mãe, Direitos das crianças e os maus tratos que alguns sofrem, etc.) 
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� Festival de Capoeira 

No dia 17 de Junho realizou-se o 

festival infantil de capoeira na 

escola do 1º ciclo de Carnaxide.  

Foi um dia muito animado, 

porque fizemos coisas diferentes 

o dia todo.  

Estavam presentes os meninos 

de todos os Centros.  

Começámos por nos inscrever e recebemos um pequeno lanche para a 

parte da manhã. Em seguida fizemos workshops de capoeira com um 

professor que nos ensinava os passos. A seguir ao almoço pudemos 

brincar e descansar um pouco, para nos prepararmos para a entrega 

das cordas. 

Apesar do grande calor que estava, foi muito divertido e eu gostei 

muito de receber a minha corda. 

    
� Apelação em MoviApelação em MoviApelação em MoviApelação em Movimentomentomentomento    

(27 de Maio)(27 de Maio)(27 de Maio)(27 de Maio)    

Apelação em Movimento, realizado no 

Polidesportivo na Quinta da Fonte, teve como 

objetivo proporcionar à comunidade um dia 

saudável, com várias actividades, desde atletismo, 

zumba, capoeira e futebol. O almoço foi no mesmo 

local onde também se realizaram os jogos e serviu 

para as pessoas conviverem e perceberem que o 

desporto é fundamental. No final da tarde, a 

Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Camarate 

esteve presente para tocar para todos. Para 

finalizar, a Vereadora da Câmara Municipal de 

Loures, Maria Eugénia Coelho, esteve presente, 

para entregar as medalhas aos vencedores. 
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� DDDDia da Criançaia da Criançaia da Criançaia da Criança    

Para celebrar o dia da criança, os nossos monitores fizeram-nos 

uma surpresa. Convidaram uma escritora chamada Leonora 

Rosado, para nos contar um conto chamado “Em busca do Arco-

Íris”. Mas a surpresa não foi só essa… Quando chegámos da 

escola, tínhamos um cenário montado no jardim, em frente ao 

nosso C.A.T.L. com as árvores 

decoradas, com maçãs, balões, um 

tapete para nos podermos sentar e 

um cartão desenhado com arco-íris e 

libelinhas. Quando a Leonora 

começou a contar a história 

percebemos porque estava tudo decorado desta maneira; tinha tudo a ver 

com o conto. Mas esta surpresa não era apenas para nós, também 

convidaram todos os meninos do bairro e da escola que quisessem 

participar neste conto. No fim, a Leonora distribuiu as nuvens (algodão) 

que simbolizavam os sonhos, com os rebuçados e as maçãs por todas as 

crianças. Gostei muito desta surpresa, porque foi diferente de todas as 

outras. 

Obrigado Leonora Rosado! 

 

� Festa de Nossa Senhora da EncarnaçãoFesta de Nossa Senhora da EncarnaçãoFesta de Nossa Senhora da EncarnaçãoFesta de Nossa Senhora da Encarnação    

 
No dia 24 e 25 de Junho realizou-se a festa tradicional da 
Paróquia - a festa de 
Nossa Senhora da 
Encarnação. 
 
Nós decorámos a cave da 
Igreja, onde foi servido o 
almoço, que tinha 2 
pratos à escolha: 
cachupa e jardineira de 
frango. Na rua estavam 
roulottes a vender doces 

e também outros petiscos. À noite veio uma banda tocar para 
as pessoas poderem dançar. Foi muito animado. As receitas 
deste evento têm como fim ajudar a construir um novo telhado para a Igreja Paroquial. A festa foi 
durante todo o fim-de-semana e apareceram muitas pessoas para contribuírem. 
 
A missa foi no dia 25, domingo, às 16 horas, tendo-se seguido a procissão. Terminada esta, a festa 
continuou com música e divertimento até à meia-noite. 
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� Consulta de Psicologia Clínica 

Uma parceria de sucesso!              

Sara Correia, psicóloga clínica, trabalha com crianças e jovens 

da freguesia de Camarate, Apelação e Unhos desde 2012. 

Exerce, também, consulta com população adulta. No início do 

ano de 2017, foi-lhe pedida uma nova tarefa: trabalhar, em campo, com as 

crianças e jovens do Bairro Quinta da Fonte, Apelação, articulando de forma 

proactiva com o Agrupamento de Escolas local, a Protecção de Menores, o hospital, os educadores e 

pais. Estava lançado o desafio, “a todo o terreno”, sendo que através duma parceria com o nosso SDL, 

ela pode actuar dentro do Centro Verdine, com algumas crianças que o frequentam. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Workshop sobre a HomoWorkshop sobre a HomoWorkshop sobre a HomoWorkshop sobre a Homofobiafobiafobiafobia    

NO DIA 7 DE JUNHO, OS ALUNOS MAIS VELHOS DO CATL VERDINE PARTICIPARAM NUM WORKSHOP 

SOBRE A DESMISTITIFCAÇÃO DE PRECONCEITOS E PENSAMENTOS NEGATIVOS EM RELAÇÃO A PESSOAS 

HOMOSSSEXUAIS OU TRANSGÉNERO. O WORHSHOP FOI MODERADO PELA PSICÓLOGA SARA CORREIA, 

TENDO COMO MEMBROS ACTIVOS OS NOSSOS MONITORES.  

NUMA PRIMEIRA PARTE, PROCEDEU-SE AO VISIONAMENTO DE UM 

VÍDEO, DE MODO A ESCLARECER OS CONCEITOS DEFINIDOS PELA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, EM RELAÇÃO AO TEMA DA HOMOFOBIA. POSTERIORMENTE, 

REALIZOU-SE UM DEBATE ENTRE OS ALUNOS, COM O OBJECTIVO DE ESCLARECER E 

DESMISTIFICAR AS IDEIAS NEGATIVAS LIGADAS À HOMOFOBIA. NO FINAL, TODOS NÓS SAÍMOS 

UM POUCO MAIS ESCLARECIDOS E A PENSAR SOBRE AS NOSSAS PRÓPRIAS FORMAS DE ACTUAR 

FRENTE AO OUTRO, À OUTRA. 

2- Exerceu estas duas actividades, também em escolas do concelho de Odivelas e Beja, no Centro de 

Saúde de Loures e na Cercipóvoa, sempre com entrega e amor, mas desde um paradigma muito 

tradicional. A sua curiosidade levou-a a fazer muitas formações para poder dar cada vez mais uma 

resposta eficaz às pessoas que a procuram. Porém, foi preciso ver o potencial da hipnose através de 

uma colega médica do Hospital, aliada aos seus problemas de saúde, para decidir experimentar. 
 

1- Desde sempre quem conhece a Sara diz que tem um jeito especial 

para pessoas, sejam elas adultos ou crianças. Sempre foi boa ouvinte, 

com um interesse genuíno pelas histórias e uma capacidade de lê-las 

com intuição. Entender os seus comportamentos, ajudá-las a 

ultrapassar as suas dores e uma necessidade de saber mais levou-a a 

estudar psicologia e mais tarde neuropsicologia da criança e do 

adolescente. 

3- Este foi o principal ponto de viragem na sua vida pessoal e profissional. Adorou a técnica da hipnose 

ligada aos conhecimentos da psicologia infantil e decidiu rapidamente que tinha que aprender mais. 

Foi assim que fez o Curso de Hipnose da Faculdade de Medicina de Lisboa, com aproveitamento de 

19 valores. Conseguiu recuperar a sua saúde física e realizadas três cirurgias, isto tudo em menos de 

um ano, em grande parte devido à Hipnose Clínica. Sentiu que finalmente tinha encontrado uma 

área que lhe permitia ultrapassar muitas das limitações que encontrava na Psicologia mais 

tradicional e desde aí tem sido uma descoberta e crescimento constantes. 
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� Reunião de PaisReunião de PaisReunião de PaisReunião de Pais    

No dia 11 de Julho 
realizou-se a nossa reunião 
de pais e a apresentação da 
peça a partir do livro “O 
Principezinho”.  
 
A peça foi feita de maneira 
diferente, pois foi feita em sombras chinesas.  

 
A dramatização correu muito bem e foi muito divertido fazer este trabalho, pois nunca tínhamos usado 
esta técnica e todos gostaram. 
 

� Colónia de FériasColónia de FériasColónia de FériasColónia de Férias    

A nossa colónia de férias realizou-se de 17 a 21 de Julho. Foi uma 

semana muito divertida, onde pudemos também conhecer coisas 

novas. Na segunda-feira, da parte da manhã fomos para a praia 

da Fonte da Telha como é habitual; o primeiro dia serviu para 

conhecermos o local e apanharmos conchas para mais tarde 

realizarmos trabalhos na nossa sala. Da parte da tarde, fomos 

almoçar ao Parque Bensaúde onde fizemos uma gincana e a 

seguir ao lanche o autocarro veio-nos buscar para irmos embora Na terça-feira na parte da manhã, 

fizemos construções na areia com o tema personagens de histórias. Houve construções muito 

engraçadas. Da parte da tarde, fomos para o Estádio Nacional onde almoçámos e realizámos as nossas 

provas. Este ano o Verdine recebeu muitas medalhas. Na quarta-feira, infelizmente esteve a chover da 

parte da manhã e tivemos que ir diretamente para o jardim do Museu Nacional do Teatro e da dança, 

no Lumiar. Mas como o tempo melhorou pudemos aproveitar para conhecer o jardim. Da parte da 

tarde visitámos o museu e foi muito bom, porque tivemos uma senhora que nos guiou e contou 

algumas as histórias sobre fotografias antigas, quadros, roupas de teatro e o que era preciso para se 

encenar uma peça de teatro e até nos cantou algumas canções. Na quinta-feira, na praia cada centro 

apresentou o seu hino; todos estiveram muito bem. Na parte da tarde estivemos no Museu do Traje. 

Também gostámos muito, pois tinha roupas desde o Século XV até aos dias de hoje, inclusive até tinha 

roupa de estilistas nacionais atuais. Na sexta-feira, estava algum vento e a água estava um pouco fria, 

mas rapidamente aquecemos 

com o jogo de futebol em que 

cada Centro participou. Para 

finalizar a nossa colónia, cada 

Centro apresentou, depois de 

almoço, uma dança e canções, 

no jardim da Quinta das 

Conchas.  

Foi uma semana muito agradável, em que nos sentimos felizes. 
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� Festa de LouresFesta de LouresFesta de LouresFesta de Loures    

No dia 22 de Julho o C.A.T.L. Verdine, convidado pela Câmara Municipal, participou nas festas de 

Loures. Fizemos um desfile na Avenida principal a tocar os tambores e também fizemos capoeira.  

Agradecemos à Vereadora Maria Eugénia Coelho por nos ter oferecido o jantar e os transportes para a 

nossa deslocação.  

Espero que para o ano possamos voltar para animar esta grande festa. 

 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 

BOAS FÉRIAS 


