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EDITORIAL

Olá! esperamos que se encontrem todos bem!

Regressámos para mais um período lectivo cheio de novidades, de Setembro a Dezembro.

Felizmente a pandemia de Covid 19 deixou-nos regressar às aulas presenciais e com isso também

voltámos ao CATL Verdine. Estamos muito contentes por este 1º período ter decorrido

normalmente, ainda que com alguns casos, mas sem sobressaltos e sem quarentenas ou

confinamentos.

Agradecemos a todos que nos têm ajudado a ultrapassar estes períodos mais conturbados, doando

máscaras e álcool gel para nos continuarmos a proteger deste maldito vírus que teima em não se ir

embora.

Neste trimestre tivemos a oportunidade de aprender muito, descobrir e experimentar coisas que

nunca tínhamos experimentado.

Embarquem connosco nesta aventura de leitura e ficarão a saber do que falamos, com todos os

pormenores.

Resta-nos agora desejar a todos vós um Santo Natal e um Próspero Ano 2022.
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Entrega de Máscaras / Vacinação

Juntamente com a AMUA – Associação de Moradores Unidos da Apelação, continuámos a
distribuir máscaras e álcool gel na Quinta da Fonte, tendo também iniciado a distribuição das
mesmas no Largo 25 de Abril na Apelação, todas as quartas-feiras.

Apoio Alimentar

Pelo facto de cada vez mais pessoas necessitarem de apoio alimentar, continuámos a distribuir
bens alimentares de 15 em 15 dias, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, a 160 famílias
que foram identificadas.

Agradecemos todo o apoio e ajuda que os voluntários nos têm dado, pois com a ajuda deles
torna-se muito mais fácil fazer os sacos de bens alimentares para todas estas famílias, para
posteriormente serem entregues.

Agradecemos também à Câmara Municipal de Loures, pois sem o apoio dela não conseguiríamos
ajudar todas estas famílias.

BANCO DE ROUPA

Desde o dia 15 de Maio que a AMUA iniciou o projecto do banco de roupa, com a ajuda do

centro Verdine. Desde o mês de Março que a AMUA juntamente com o centro Verdine recebeu

roupa que as pessoas queriam doar para se conseguir abrir o projecto, a adesão foi muito boa e

recebemos roupa para todas as idades desde os bebés até aos mais velhos. Retomamos esta

iniciativa em setembro , estando todos os sábados no período da tarde na sede da AMUA para

receber as pessoas e doar a roupa.
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No dia 23 de Setembro começou o Outono. Com ele vieram o frio e alguma chuva, 
vieram também os dias mais pequenos e o cair das folhas das árvores.

Mas nem por isso no CATL perdemos a animação e vontade de trabalhar e pusemos 
mãos à obra e construímos um placard para a nossa sala, simbolizando a chegada do 

Outono.
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Há muito muito tempo, mais de 100 anos atrás, Portugal era governado por 
reis e a isso chamamos Monarquia que, como todos sabem teve início com o 
1º Rei de Portugal. que foi D. Afonso I, conhecido por D. Afonso Henriques.

Mas como o povo não estava satisfeito com a forma como o seu pais era 
governado pelos últimos reis, a monarquia foi ficando cada vez mais fraca, 
enquanto por outro lado o partido republicano que defendia a república foi 

ficando cada vez mais forte. 
A 5 de Outubro de 1910 , há cerca de 111 anos atrás, os militares revoltaram-

-se e com o apoio do povo venceram as tropas monárquicas.
Assim terminou a Monarquia e começou a república, que foi representada 

com uma figura de mulher. 
O rei teve de se ir embora do país e Portugal passou a ser governado pelo 

primeiro presidente da república Dr. Manuel d´Arriaga.
Desde esse dia até hoje, Portugal teve 18 presidentes sendo o actual o Sr. 

Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
Temos desde então 3 símbolos nacionais o presidente, a bandeira e o hino 

nacional, de seu nome “A Portuguesa”.
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No passado dia 18 de Outubro levámos alguns dos nossos 
utentes a uma ação de sensibilização que decorreu 

conjuntamente com o projeto SDLS. 
Nessa ação os nossos jovens participaram em algumas 
atividades relacionadas com a sexualidade e quais os 

cuidados a ter em relação a esse tema e a todas as doenças 
e riscos a ele associados, tendo sido a mesma direccionada e 

preparada para jovens a partir dos 12 anos.
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Neste dia tão famoso as nossas crianças vestiram-se a rigor. Tínhamos vampiros, 
bruxas e até zombies. Fizemos uma pequena festa para que o dia não passasse em 

branco, houve muitas doçuras e travessuras. Finalizámos o dia com a distribuição de 
algumas guloseimas para todos.
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Dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos 
ou não. Esta festa é celebrada pelos crentes de muitas das igrejas da religião cristã, por ser herdada 

a partir da tradição apostólica.
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No dia 1 de dezembro de 1640, um grupo de nobres, 
os 40 Conjurados, invadiram o Paço da Ribeira, em 

Lisboa.
Portugal vivia dependente da monarquia hispânica, 
sofria sucessivos ataques às suas colónias, por parte 
de duas potências, Inglaterra e Holanda, que eram 
inimigas de Espanha e via ser aumentada a carga 

fiscal tributada ao seu povo. 
Voltámos então a ser um estado independente.

Em grupo fizemos cartazes para  relembrarmos este 
dia tão marcante na nossa história.
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Oração a Nossa Senhora da Conceição
Virgem Santíssima, que foste concebida sem o pecado original e por 
isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

E por terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel vos 
saudou com as belas palavras: “Avé Maria, cheia de graça”.

Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio 
necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já 
que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal esta 
graça (fazer o pedido), para que possamos viver como dignos filhos 

vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém.

É também feriado nacional.
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Este ano foi-nos proposto um tema diferente para a nossa 
programação para o ano lectivo 2021-2022.

Junto das nossas crianças tentamos perceber o que as faz feliz, 
dando lhes a conhecer as coisas maravilhosas que a 

humanidade fez surgir. Deixamos assim alguns exemplos das 
suas respostas.

“O que me faz feliz é a minha família”
Thais Pereira - 1º Ano

“O que me faz feliz são os meus amigos”
Lia Cabral -1º Ano

“O que me faz feliz é jogar à bola com os meus amigos”
Josué Maia - 1º Ano

“O que me faz feliz é a minha família unida”
Ami Baldé - 1º Ano
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O Dia da Natureza é celebrado anualmente em 4 de Outubro.
Esta data é dedicada a consciencializar a sociedade e a reflectir sobre métodos 

sustentáveis de utilizar o meio ambiente, sem danificá-lo.
Por natureza, entende-se tudo aquilo que existe no planeta Terra e que não é 
produzido pelo ser humano, como a terra, a água, as árvores, a atmosfera, os 

animais, etc. Nós dialogámos com os nossos utentes sobre este tema.
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Em conversa com as nossas crianças reparámos que muitos se 
queixavam que o bairro estava um pouco degradado e sujo, pois no 
jardim perto do nosso CATL onde é habitual irmos para que possam 

aproveitar os dias solarengos e brincar um pouco ao ar livre,  os 
moradores do bairro deixavam os seus animais fazerem as suas 
necessidades sem haver supervisão dos mesmos e sem haver 

posteriormente a devida recolha dos dejectos. 

Decidimos por isso em conjunto, 
fazer a limpeza do jardim e 
construirmos uns cartazes e 

folhetos para a sensibilização dos 
vizinhos, para que  os mesmo 

deixassem tudo como 
encontraram, limpinho e cuidado.

Podemos dizer-vos que a acção
correu lindamente, pois todos 
aderiram. Até ao momento do 
fecho do nosso jornal, o jardim 

continua limpo.
Estamos felizes!
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Foi ainda no mês de Novembro que a AMUA inaugurou a sua 
biblioteca comunitária e como não poderia deixar de ser, nós, CATL 
Verdine, fomos com algumas das nossas crianças à biblioteca para 

que pudessem ler um pouco e escolher alguns dos livros que 
sempre quiseram ler, tornando-se isso possível agora com a 

biblioteca comunitária.
Convidamo-vos a visitá-la em qualquer dos sábados, pois está 

aberta, à vossa espera.
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No passado dia 14 de Novembro pelas 11h algumas das nossas crianças e 
jovens assistiram, no Teatro Ibisco, na Apelação, a uma peça sobre “os 

sentimentos”, de autoria da Companhia de teatro Plasticena Teatro 
Educativo.

Todos estavam muito entusiasmados e atentos a tudo o que ali se 
passava.

Houve também muita interacção entre a companhia de teatro e os 
nossos jovens, pois todos eles falaram sobre os sentimentos que muitas 

vezes os invadem.
Foi sem duvida mais uma actividade com bastante sucesso, onde todos se 

divertiram.
Obrigada à Camara Municipal de Loures, ao Teatro Ibisco e à Companhia 
de teatro Plasticena Teatro Educativo, por mais um excelente momento 

de partilha e cultura.  



16

No dia 3 de Dezembro de 2021 tivemos o privilégio de fazer a 
inauguração do nosso presépio para a comunidade, sendo este ano um 

pouco diferente, pois em vez do tradicional presépio com manequins em 
tamanho real, decidimos construir um presépio tipicamente português, 

não deixando de lado as nossas comunidades africanas.
Foi um dia maravilhoso de partilha onde tivemos a actuação do nosso 
coro infantil e do coro sénior da CURPI, que nos brindaram com lindas 

canções de Natal.
Como era esperado o nosso presépio foi um sucesso entre a nossa 

comunidade, que apreciaram a multiplicidade de cenas, com a 
apresentação do mesmo rodeado de muitas actividades profissionais e 

de lazer, com inúmeras peças que construímos em biscuit, bem 
coloridas.
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Como não poderia deixar de ser, tivemos também as nossas decorações na 
sala e a decoração da nossa árvore de Natal do bairro.

Deixamo-vos com algumas das imagens e ainda com o convite para que 
visitem tanto o nosso presépio comunitário como a nossa árvore que se 

situa na rotunda da Apelação à entrada do nosso bairro, Quinta da Fonte.
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Neste Natal o nosso CATL juntamente com a  
Câmara Municipal de Loures e o Banco 

Alimentar, distribuiu por 160 famílias um cabaz 
alimentar para que o seu Natal fosse um pouco 

mais aconchegante e feliz. 
Todos ficaram muito agradecidos e contentes 

com este miminho.
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E assim chegamos ao fim das nossas notícias, esperando que 
tenham gostado de mais uma edição do nosso jornal Verdine. 

Desejamos a todos um feliz e próspero Ano Novo.
Cuidem-se e cuidem dos vossos familiares.

São os votos de todos os funcionários, crianças e jovens do 
nosso CATL.


