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Uma das actividades que fizemos, foi uma campanha de 

sensibilização, em que, com cartazes andámos pelo Bairro a 

entregar panfletos relacionados com o ambiente que nos rodeia. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
Olá a todos!  

Aqui estamos, mais uma vez, para mostrar a todos os nossos leitores alguns trabalhos e outras 
actividades que fizemos no nosso C.A.T.L. 

Nesta edição temos um grupo muito especial que todos têm de conhecer! Boa Leitura! 
 

Neste período tivemos como missão principal 

criar um grupo.  

Mas não é um grupo qualquer! 

Este grupo “(A)gente do Ambiente” nasceu 

para ajudar a preservar o ambiente no nosso 

Bairro pois é aí que temos que dar o exemplo, 

limpando e divulgando a necessidade de 

manter o ambiente limpo.  

Para isso escrevemos para a Câmara Municipal 

de Lisboa e para a Junta de Freguesia do 

Areeiro, com algumas sinalizações de coisas 

que estão menos bem na rua do nosso CATL, 

de forma a contribuir, para melhorar o 

ambiente no nosso bairro! 

Aqui está o emblema do nosso grupo. 
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Fomos também a algumas Instituições e fizemos 

um registo fotográfico do momento: 

..no ATL da Junta de Freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visita à D. Francelina 

Tivemos conhecimento de uma 

senhora que está acamada há alguns 

anos. A Sr.ª D.ª Francelina, que vai 

fazer 91 anos! Por isso, combinámos 

um dia com a senhora que cuida da D. 

Francelina e fizemos-lhe uma visita, 

durante a qual lhe oferecemos 

algumas guloseimas: Bolachas e 

bolinhos que ela pode comer! 

Procurámos, com esta acção, marcar 

presença junto de alguém que sofre, 

pois assim podemos ser todos mais 

próximos e felizes. 

..na GEBALIS 

..na AMI 

...no ATL da Junta de Freguesia. 

..na PSP 

…no Centro de Dia - AMI 
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Dia da Árvore - 21 de Março 

DIA DO PAI 

(19 de Março) 

O Dia do Pai celebra-se no Dia de S. José. 

Na sala fizemos uma pequena lembrança 

para todos os nossos pais!  

DIA DA MULHER 

(8 de Março) 

No nosso Centro conversámos e recordámos 

que este dia foi adoptado como Dia 

Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, 

tendo como objectivo lembrar as conquistas 

sociais, políticas e económicas das mulheres, 

independentemente da nacionalidade, etnia, 

língua, cultura, política ou classe social. 

Pretende ainda reforçar a afirmação de que as 

mulheres e os homens têm os mesmos direitos. 

A Primavera este ano teve 
início no dia 20 de Março, 

às 16h00. 
Vejam algumas fotos de 
trabalhos que fizemos 

sobre esta estação do ano. 

…duas das oito andorinhas que 
apareceram na nossa sala! 
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Para este período foi-nos proposto ler dois livros: O 

Homem que plantava Árvores de Jean Giono e o Planeta 

Branco de Miguel Sousa Tavares. 

Depois de lidos, quisemos pôr em peça de teatro o 

primeiro, tendo já feito os ensaios para a apresentar na 

reunião de pais, no início do 3º período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuação na Escola das Olaias 21 Março 

No dia 21 de Março, participámos na feira cultural, perto do final do 2º período, na Escola das 
Olaias. Apresentámos algumas canções, entre elas cantares ciganos, em que somos exímios. 

A Lucinha, nossa colaboradora voluntária, também cantou uma música que tínhamos ensaiado!  

Deixamo-vos algumas fotos dessa tarde! 
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Entrada em Jerusalém 

Este Homem era cego… 

Em Nazaré… 

Ao longo de boa 

parte deste 

período, todos os 

utentes pintaram 

cenas da vida de 

Jesus até à Sua 

ressurreição, que 

culminou num 

pequeno livro que 

está exposto na 

nossa sala para 

quem quiser ver. 

Páscoa 

Este ano a Páscoa 

foi a 1 de Abril.  

Deixamos-vos 

alguns trabalhos 

que fizemos para 

Comemorar essa 

data. 
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A TIANGONG 1 (Palácio 

Celeste) foi a primeira Estação 

Espacial chinesa a ser lançada 

para o espaço, o que aconteceu 

em 2011. Media cerca de 12 

metros e orbitou a Terra a 

cerca de 350 quilómetros de 

altitude. Em 2016 “deixou de 

funcionar” e como não havia 

comunicação com a Terra, a 

sua descida e regresso à Terra, 

não foi possível de controlar. 

Assim, a Estação Espacial 

TIANGONG 1 ao entrar na 

atmosfera, ardeu quase toda e 

apenas alguns destroços 

caíram no Oceano Pacífico, 

perto do Chile, em 2-4-2018. 
Conhecem o carro Tesla “ROADSTER”? 

Pois um desses carros foi enviado para o espaço, com o 

objectivo de orbitar o planeta Marte. O lançamento foi um 

sucesso. Colocaram um boneco a simular um astronauta e 

música “apropriada” (novidades na história da 

astronomia)! 

Nós gostamos de saber e de vos comunicar 

Neste momento perdeu-se o 

contacto com o carro, mas 

possivelmente em breve, 

teremos mais notícias dele.  

Vejam algumas fotos especta-

culares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


