Editorial
Olá a todos!
Este ano começou com
novidades.
Nova equipa de trabalho.
Mas o trabalho continua!
Começámos
por
nos
recordarmos das férias de
verão e fizemos trabalhos
com materiais recolhidos
na praia, durante a nossa
Colónia de Férias.
Também falámos do Dia
Mundial
para
a
Erradicação da Miséria, do
Outono e até recebemos a
visita do Sr. Bispo Auxiliar
da Diocese de Lisboa D.
Nuno Brás!
Foi um período cheio de
coisas interessantes que
vos
vamos
transmitir
através de textos e
imagens.
Esperamos que apreciem!
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Novas Árvores no
nosso Jardim
Após vários pedidos das crianças do MESTIPEN,
à Junta de Freguesia do Areeiro para
colocarem algumas olaias no nosso jardim,
finalmente foram atendidas as nossas
solicitações.
Assim, deixamos-vos algumas fotos
árvores que deram nome à nossa zona!

das

Esperamos que gostem!

O Outono chegou e com ele a queda das folhas e o tempo mais fresco!

No Outono cai a chuva
Vem o frio e as castanhas.
Vamos comer doce de uva
E apanhar folhas estranhas.
(Manuel, 7 anos)
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5 de Outubro
O Dia da Implantação da República, 5 de Outubro, é
um feriado nacional.
A Implantação da República comemora-se
anualmente a 5 de Outubro, dia em que foi
proclamada a República, no ano de 1910, em Lisboa,
terminando assim a monarquia em Portugal.

Mais um regresso de astronautas bem-sucedido
Continuamos a acompanhar o trabalho da Estação Espacial
Internacional no espaço.
Assim, demos conta de mais um regresso de astronautas,
depois de cumprirem com sucesso a sua missão.
Foi no dia 3/9/2017 (Domingo) que a nave Soyouz MS-04
aterrou no Cazaquistão pelas 02h21 (hora em Lisboa), onde
a bordo estavam Peggy Whitson, o seu colega da NASA Jack
Fischer e o russo Fyodore Gurchikhin, da Agência Espacial
Roscosmos.
Aterragem da nave
SOYOUZ MS-04

Visita do Senhor Bispo D. Nuno Brás à nossa
sala!
No passado dia 9 de Novembro tivemos a honra e o
gosto de recebermos a visita do senhor Bispo D. Nuno
Braz, que se fez acompanhar pelo nosso pároco, padre
Alberto Brissoli.
Depois de uma pequena reunião na sala da Direcção, o
senhor Bispo veio conviver com as crianças do 1º ciclo,
que tinham acabado de chegar da escola.
Foram momentos agradáveis para todos nós e o que lhe pedimos, é que sempre nos mantenha no
coração. Nós também vamos lembrá-lo e ficamos gratos pela sua presença no nosso Centro.
Equipa do CATL Mestipen.
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Dia Mundial da Erradicação da Pobreza
17 de Outubro
Este dia foi eleito, há 30 anos, como o Dia
Internacional para a Erradicação da
Miséria.
É por isso que não nos devemos esquecer
desta data e que temos de sensibilizar as
pessoas para o que se passa à nossa volta.
Neste ano, para tal, fomos às nossas
escolas apresentar uma história, “Maria
dos Olhos Grandes e Zé Pimpão, uma
poesia recitada e cantada e também uma
canção “All you need is love”.
Tentámos assim que professores e alunos
participassem connosco neste dia especial.

Agora uma curiosidade!!
Acreditamos que todos se lembrarão da árvore que fica muito
próxima da entrada do nosso Centro. Protege-nos e dá-nos sombra
no verão, mas agora, em Dezembro, está radiosa com os seus
múltiplos cachos de frutos, pequeninos, da cor da uva ou do
mirtilo.
E, encantados a observá-la, verificamos um outro fenómeno: eles
são um atractivo irresistível para os pombos, que se aproximam
decididos, para se deliciarem com o seu gosto agradável. É um
fervilhar de vida, de animação!
Vejam a fotografia. Está linda e imponente a nossa árvore!
E qual o seu nome? Isso não vos dizemos. Contamos com a vossa
curiosidade, que vos levará a fazer pesquisas.
Depois falaremos.
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Trabalhos elaborados neste período
Iniciámos este ano lectivo com o habitual acolhimento e identificação de cada um. Assim, cada
utente fez um cartão com a sua identificação pessoal. Posteriormente e recordando as férias de
verão, fizemos duas belíssimas obras de arte com materiais que recolhemos durante a colónia de
férias do final do passado ano lectivo.

Trabalhos
com
conchas.

Dando conta das nossas capacidades de
perceber, entender e sentir o mundo,
recordámos os cinco sentidos do corpo
humano e dois sistemas que são
indispensáveis à vida: os Sistema Circulatório
e Respiratório.

Depois de termos identificado Portugal no Mapa,
recordámos e reproduzimos em maquete uma das
primeiras e mais relevantes construções portuguesas:
a Sé de Lisboa.

O corpo humano - aparelho circulatório
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Decorámos a sala com espírito de Natal e um arzinho a inverno…
…que frio!!
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FESTA DE NATAL
Mais um ano a terminar… e como sempre a Pastoral dos Ciganos realizou uma grande Festa de
Natal. Tal como em anos anteriores, realizou-se no auditório da Escola Superior de Enfermagem
em Lisboa, a cuja Direcção queremos agradecer muito muito muito, pela cedência do espaço que
permitiu este acontecimento espectacular; e agradecemos igualmente à S.C.M.L. que nos
proporcionou o transporte.
Deixamo-vos algumas fotos:

Visite-nos em: www.pastoraldosciganos.pt
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