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EDITORIAL

Olá a todos!

Estamos de volta para mais um ano letivo que promete ser ainda com mais regras do que é

costume. Este ano, depois de termos estado desde o dia 16 de Março, muitos não presencialmente,

no CATL Verdine, voltámos em Setembro ainda com mais vontade de brincar com os nossos amigos

e de matar saudades dos nossos monitores. As regras contra o Covid são algumas e muito

importantes de serem cumpridas. Para nunca nos esquecermos de nenhuma fizemos cartazes que

estão colocados nas paredes das nossas salas.

O primeiro período correu bem, sem grandes contratempos e nenhum de nós ficou doente, o que

nos tempos que correm é uma grande noticia. Ficámos muito felizes de podermos estar de novo no

CATL Verdine, porque apesar de todas as regras, é melhor estar com os amigos do que estar

fechados em casa. Vamos continuar a cumprir as regras para que tudo continue a correr pelo melhor

e podermos trabalhar e brincar juntos.

Desejamos a todos um Ano Novo cheio de Paz e Saúde e não se esqueçam, usem SEMPRE A

MÁSCARA e LAVEM AS MÂOS MUITAS VEZES.

SEJAM FELIZES!!!
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Eleições na AMUA

No passado dia 28 de Novembro a AMUA -
Associação de Moradores Unidos da Apelação
realizou as suas eleições, tendo sido vencedora a
lista em que a nossa assistente social Doutora Aida
Marrana é a presidente.
Damos os nossos parabéns à nova direcção, com
votos de muitos sucessos e mostrando-nos sempre
prontos para trabalhar em parceria com eles.

As Nossas Notícias

O Camião da Sic no Bairro

No passado dia 13 de Dezembro o camião da SIC, do
programa Domingão, passou no nosso Bairro. Foi
um momento muito animado, em que pudemos
ouvir música e dançar, tudo com as devidas
normas, cada um na sua casa; das nossas janelas
ouvimos e vimos tudo. Obrigado à SIC por se
lembrarem da Apelação e da Quinta da Fonte.

SIC Esperança

No passado dia 18 de

Dezembro tivemos uma

grande surpresa: através da

SIC Esperança, o actor Miguel

Costa veio ate à nossa sala

entregar-nos presentes. Foi

uma visita simpática e

ficámos muito contentes.

Agradecemos muito à SIC

Esperança por se ter

lembrado de nós e por nos

ter proporcionado uma tarde

diferente e tão boa.

https://www.google.com/camiao+domingao+em+camarate

O nosso Daniel Mendes

O nosso utente Daniel Mendes já foi operado ao problema que

tinha no pé. Temos estado em contacto com o tio dele e sabemos

que a operação correu bem. Ele está a recuperar bem e até já

voltou a andar. Por enquanto continua no hospital para poder fazer

fisioterapia, para quando voltar poder correr connosco. Desejamos-

-lhe rápidas melhoras e uma excelente recuperação.
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Apoio Alimentar Linha de emergência

Devido à pandemia de Covid 19, em Março, com o apoio da Câmara Municipal de Loures e do Banco
Alimentar e em parceria com a Linha de Emergência começámos a distribuir bens alimentares às
muitas famílias com mais dificuldades. Até aí só ajudávamos mensalmente 56. Desde Março
passámos a fazer distribuição semanal a 180 famílias. Destas pelo menos 17 apresentaram
mobilidade reduzida. A estas e às que temporariamente ficaram em confinamento por causa do
Covid19, fomos sempre levar os produtos a casa.
Desde Setembro continuamos a dar apoio permanente, de 15 em 15 dias, a 180 famílias.
Todas estas famílias estão imensamente gratas ao SDL pelo trabalho e à Câmara Municipal de
Loures, que nos proporcionou esta imensa acção neste tempo difícil, lembrando, claro, o amigo de
sempre que é o Banco Alimentar.

Nesta altura do Natal temos que fazer um Agradecimento Especial à Dra. Teresa Morais que no
ofereceu 60 cabazes de bacalhau e respectivo acompanhamento; ao Quim do Grupo Desportivo os
Leões, que nos deu perú em quantidade; à Fábrica da Teté, que através da C.M.Loures nos ofereceu
queijinhos frescos; ao Cabeleireiro Linda Cardoso que, com as suas funcionárias Elisabete Santos,
Miriam Silva, Conceição Nascimento e Rose Oliveira, organizaram uma campanha junto das suas
clientes e ajudaram a compor o nosso Cabaz de Alimentos para o NATAL; ao Ginásio Clube de
Portugal que, com as suas crianças angariaram alimentos para compor o cabaz, registando o
momento através de um vídeo que poderão ver na nossa página do SDL. Não esquecemos a ajuda da
INTEVIAL, cujo donativo muito contribuíu para “adoçar” o nosso Natal. E todos os voluntários da
AMUA, que nos têm ajudado na organização dos cabazes e sua distribuição.

MUITO OBRIGADO!!!!
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Distribuição de máscaras

Devido ao facto de as máscaras terem passado a ser de uso obrigatório e em continuidade com o
trabalho iniciado em Março, com a confecção de máscaras, juntamente com  a 

AMUA – Associação de Moradores Unidos da Apelação, unimos esforços para distribuir máscaras 
e álcool gel, pois sabemos que os moradores do Bairro da Quinta da Fonte e da Apelação

têm grande dificuldade em adquiri-las.
As máscaras foram entregues na AMUA durante o dia de sábado e, durante a semana, no nosso CATL.

CATL 

VERDINE
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Presépio da Sala
No dia 2 de Dezembro a Irmã Merche, juntamente com alguns meninos, construiu um presépio
que simboliza a presença de Jesus nos 5 continentes.
Todas as casinhas e símbolos associados aos continentes foram feitos pela Irmã. O nosso

presépio ficou muito bonito e muitas pessoas da Apelação vêm até à entrada da nossa sala para o
apreciarem.
Obrigado Irmã Merche por esta maravilhosa obra que deixou a nossa sala muito mais bonita e rica
de significado.

Presépio da Rua
No passado dia 4 de Dezembro com a colaboração da União de Freguesias de Camarate, Unhos e

Apelação, das nossas voluntárias e de duas funcionárias desta União de freguesias, a Maria João
Fragata e a Paula Frias, começámos a realizar a montagem do tradicional presépio de rua na
Quinta da Fonte. Este ano o presépio ficou mais perto do nosso CATL; está colocado no jardim em
frente.
Para o nosso presépio ficar ainda mais completo do que de costume, este ano acrescentámos um
pastor e um anjo. Ficou muito bonito e todos os habitantes da Apelação estão muito gratos por
darmos alegria natalícia ao seu bairro, neste ano atípico e difícil.
Para que nada faltasse, enfeitámos e iluminámos  a oliveira que está na rotunda, à entrada da 
Quinta da Fonte; está tudo muito bonito e iluminado, sinal de alegria e de esperança.
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Desde o Paleolítico e Neolítico até à Romanização, foram semanas de aprendizagem e,
para alguns, de relembrar os tempos antigos.

De maquetes com grutas, cabanas, caçadores até quadrigas ou templos de deuses, 
construímos um mundo que já passou, foi evoluindo e que é sempre interessante conhecer, 
para valorizarmos os trabalhos dos que viveram muito antes de nós.

Egipto - Rei ou Rainha? Vamos tirar uma foto?

Partenon – Templo Grego

Quadriga Romana

A Caça

O Fogo
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Até Breve!!

Origem do Cristianismo - Nascimento de Jesus Cristo

Jesus nasceu dentro do Império Romano, quando a Judeia fazia parte deste império.
Como filho de Deus, veio trazer-nos a mensagem do amor a Deus e igualmente o
Amor ao próximo. Ensina-nos a igualdade das pessoas perante Deus, o valor do
Perdão e o desapego dos bens materiais.
Foi o Imperador Constantino que, em 313 d.C. concedeu a liberdade religiosa, depois de duzentos
e oitenta anos de perseguições aos cristãos, nalguns períodos com condenações a mortes cruéis.

(texto retirado da programação do 1º período)


