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EDITORIAL

Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal que foi preparado com muitas notícias, fruto 
do empenho e dedicação dos monitores, crianças/jovens do CATL Verdine.

Esperemos que gostem das nossas aventuras, tanto quanto nós nos divertimos a realizar e executar 
cada uma delas.

E como se aproximam as festividades, queremos em nome de toda a nossa equipa e crianças dos 
CATL Verdine desejar a todos um Feliz e Santo Natal e um Próspero Ano Novo.
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A Festa da Nossa senhora da Fonte, realizada no dia 2 de Outubro na Quinta da Fonte, foi 
mais um sucesso.

O CATL Verdine e a AMUA numa simbiose de cooperação conseguiram uma vez mais 
organizar esta festa para a população. Depois de 2 anos parados pela pandemia, hoje 

voltamos a estar juntos e em união.
Uma festa que pretende envolver o Bairro da Quinta da Fonte e restante Freguesia, 

proporcionando o convívio e a aproximação entre os moradores. 
Criamos laços fundamentais de estreitamento, de coesão sociocultural e de auto-

identificação com os moradores, na medida em que o desenvolvimento local só é realizável 
através da mobilização da população. 

Promovemos para a população a convivência salutar e feliz na realização desta FESTA, que 
tem sido um marco de referência para todos, em cada ano.

Um grande agradecimento à Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e à Câmara 
Municipal de Loures que apoiam sempre esta iniciativa, assim como os nossos parceiros.

Um grande bem-haja a:
Paróquia da Apelação

Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Camarate

CURPI
CLDS

CATL Olipandó
Capoeira Alto Astral

Ricky Domi
Dança Rítmica CATL Verdine

DJ General Beats
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Um dos temas propostos na nossa programação foi os incêndios e o papel fundamental dos
bombeiros na extinção dos mesmos. Como somos um Centro que gosta de se manter
informado sobre o que se passa no nosso país decidimos ler algumas notícias sobre os
incêndios deste Verão; depois de lermos estas notícias entrámos em contacto com os
Bombeiros de Camarate para saber um pouco mais sobre o trabalho feito pela corporação nos
incêndios e noutras emergências que ocorrem. Fomos então convidados pelos mesmos a
passar um fim-de-semana com as nossas crianças nas suas instalações, para que as mesmas
possam viver um dia no papel de bombeiros. Essa visita ficou para ser feita no 2º período, pois
não foi possível neste período, devido ao muito trabalho que os bombeiros tinham.
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O Outono

O Outono chegou,
As andorinhas partiram,
Voaram mais para sul,

Ao frio e ao vento fugiram.

As férias terminaram,
À escola eu já voltei,

Está coberto de folhas secas,
O caminho onde passei.
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Para celebrar este dia as nossas crianças pintaram algumas bandeiras de Portugal.
Ficaram assim a conhecer o seu significado e a importância deste dia para o nosso 

país, cujo o regime politico passou, a partir da revolução de 5 de Outubro de 1910, de 
uma monarquia a república.
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O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de Outubro, e teve início em 1981. É
actualmente celebrado em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a
opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação.
Desde 1981, o Dia Mundial da Alimentação adoptou um tema diferente a cada ano para destacar
as áreas necessárias para a acção e fornecer um foco comum. A maioria dos temas gira em torno
da agricultura porque apenas os investimentos na agricultura - juntamente com o apoio à
educação e à saúde - poderão conduzir à erradicação da fome e da má nutrição.

Para que este dia não passasse em branco, elaborámos com as nossas crianças algumas ementas
saudáveis e ainda a roda e pirâmide dos alimentos.
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No dia 31 de Outubro celebra-se o dia Mundial da Poupança. Este dia foi criado com o intuito
de alertar a população consumidora para a necessidade de disciplinar gastos e de amealhar
alguma liquidez, de forma a evitar situações de sobre endividamento. A ideia de criar uma
data especial para promover a noção de poupança surgiu em Outubro de 1924, durante o
primeiro Congresso Internacional de Economia em Milão.
Para que as nossas crianças tenham noção da importância deste dia, elaborámos um trabalho
sobre a poupança, com ideias e dicas para que eles próprios aprendam a poupar.
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O Dia de Todos os Santos é comemorado anualmente a 1 de Novembro, em honra
aos santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos heróicos, celebrados ao
longo do ano.
Neste dia é também celebrado (por antecipação) o dia dos Fiéis Defuntos, que se
celebra a 2 de Novembro.

Realizámos com as nossas crianças um lindo cartaz, onde colocámos algumas das
tradições deste dia. Os mesmos adoraram participar desta atividade e ficar a
conhecer um pouco mais sobre a importância do que festejávamos - a existência de
tantos cristãos heróicos, conhecidos ou desconhecidos de todos nós.
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É um feriado religioso em homenagem a Martinho de Tours, um soldado romano do 
século IV, conhecido por um certo milagre.
A lenda conta que no ano de 337, um outono muito rigoroso e frio ocorreu em toda a 
Europa.

Para que este dia não passasse em branco, elaborámos um lindo cartaz com as nossas 
crianças, que ficaram a conhecer melhor o significado deste dia. Houve ainda 
castanhas assadas para o lanche dos meninos.
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Restauração da Independência é o nome que se dá ao golpe de estado revolucionário ocorrido a 1
de Dezembro de 1640, chefiado por um grupo designado de Os Quarenta Conjurados e que se
alastrou por todo o reino, pela revolta dos portugueses contra a tentativa da anulação da
independência do Reino de Portugal pela governação da dinastia filipina espanhola.

O golpe culminou com a instauração da 4.ª Dinastia Portuguesa, a partir da Casa de Bragança e do
seu Duque, com a aclamação de D. João IV, seguindo-se um período de 28 anos de guerra com a
Coroa de Espanha.
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Com a aproximação do Natal, com as nossas crianças do CATL Verdine, decorámos 
as nossas salas com o espirito natalício, espalhando amor e luz em todas as artes 

que realizámos. Construímos uma árvore de Natal com material reciclado e 
fizemos o nosso tradicional presépio e um presépio africano.
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Desde o dia 15 de Maio que o centro Verdine em parceria com a AMUA desenvolvem um 
projecto de banco de roupa.
Foi criado como uma resposta social solidária de intervenção e emergência na área social, com 
objectivo de suprir as dificuldades imediatas a famílias carenciadas, através da recolha de 
roupas e bens usados, dados por particulares ou instituições parceiras.
São beneficiárias todas as famílias da freguesia que ao sábado se deslocam à sede da AMUA. 
Voluntários atendem e ajudam na escolha da roupa. Durante a semana o mesmo grupo de 
voluntários faz a triagem, dobra e arruma as roupas .
Além da roupa também se têm arranjado produtos de higiene, mobílias, electrodomésticos, 
material escolar, brinquedos, entre outros….
Agradecemos a todos os que tem contribuído para este projecto que nos permite chegar a 
quem mais precisa.

Actividades extra programação, em que nos 
empenhámos ao longo do período:
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No dia 17 de Setembro a AMUA e o CATL Verdine estiveram na organização de mais um 
evento conjunto. Expo Fonte aconteceu no Centro Comunitário da Apelação. Este 
evento esteve direccionado para a Empregabilidade e formação, houve ainda música e 
cultura e um churrasco comunitário promovido pela AMUA e CATL Verdine.
Os meninos do CATL Verdine foram polícias e fizeram uma fiscalização aos automóveis e 
aos automobilistas, acompanhados por agentes da polícia.
Obrigada a toda a equipa e participantes, pelo sucesso.
Organização:
AMUA
CATL Verdine
CLDS 4G Fonte de Mudança
Associação Comunitária da Apelação 
Projecto Escolhas
AMRT
Teatro Ibisco
Câmara Municipal de Loures
União de Freguesias Camarate, Unhos e Apelação



14

A AMUA realizou a primeira excursão, no dia 23 de Outubro, iniciativa que beneficia da nossa
colaboração activa.
Fomos de manhã visitar o Palácio da Ajuda, num passeio cultural e à tarde realizámos um churrasco no
Parque Municipal de Cabeço de Montachique, com animação musical.
Realeza ao Palácio, foi o nome dado ao passeio que a AMUA realizou.

Passeios que contam histórias, que traçam caminhos, que criam lembranças.
A AMUA pretendeu com este projecto levar a Apelação a sair, a conviver, a interagir, em laços de
integração, união e convívio.
Foi com muito empenho que tentámos proporcionar aos Apelaçonenses um dia diferente.
A visita foi ao Palácio Nacional da Ajuda, com uma pequena passagem em Belém durante a manhã e
terminámos a tarde num excelente almoço e diversão, no Parque Municipal de Cabeço de Montachique,
em Loures.
O nosso agradecimento para o staff, voluntários que incansavelmente e mesmo com chuva, tinham tudo
preparado para o almoço de churrasco. Sem vocês seria impossível.
Agradecemos também a presença da Câmara Municipal de Loures, na pessoa da Senhora Vereadora Dra.
Paula Magalhães; bem haja por todo o apoio e presença.
Estamos igualmente gratos a todos os que participaram, que acreditam no nosso trabalho e que
permitem usufruir destes projectos que com tanto carinho e orgulho preparamos.
Gratos ao nosso músico Miguel Fura, pela animação.
Por último e não menos importante agradecer a todos os membros dos Corpos Sociais da AMUA, ao
CATL Verdine, à Adla Leões Apelaçonenses, ao CURPI, Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e
Apelação pelo apoio e divulgação.
UM GRANDE BEM HAJA A TODOS!
QUE EXCELENTE DOMINGO FOI!
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No dia 13 de Novembro, em comemoração do S.Martinho e em parceria com a AMUA, fizemos
as Sopas de São Martinho; foi mais um dia de convívio dos Apelaçonenses!
Esteve ainda presente um pequeno grupo de crocheteiras da Árvore de Natal, com uma mostra
de artesanato, para angariação de fundos.
A população aderiu muito bem a este evento e adoraram as sopas bem quentinhas e saborosas.
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No dia 2 de Dezembro tivemos a inauguração do nosso presépio comunitário. 
Contámos mais uma vez com a presença dos ilustres elementos da Junta de Freguesia 

da Apelação, representada pelo Exmo. Sr. Presidente Renato Alves; presentes 
estiveram também os vereadores Dra. Sónia Paixão, Dra. Paula Magalhães e Dr. Nelson 
Batista;  e ainda os nossos meninos do CATL Verdine e os nossos idosos da CURPI, uns 
e outros com as suas belas canções que nos enterneceram o coração. E o Presépio ali 

ficou no topo da Av. José Afonso, pronto a acolher as visitas de todos, habitantes e 
outros, desejosos de estar perto do Menino. 
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Foi no passado dia 03 de Dezembro de 2022 que procedemos à inauguração da Maior Árvore de
Natal em Crochet da Apelação, tecida por 77 senhoras da população desde Maio, feita com 7240
rosetas de crochet. Contámos com a presença da orquestra Metropolitana de Loures, com o Coro
do CATL Verdine e a sua Mascote O Fox e ainda com Fanfarra dos Bombeiros de Camarate.
Tivemos a presença da Sra. Vereadora Sónia Paixão e da Sra. Vereadora Paula Magalhães. Foi uma
tarde inesquecível. Obrigado a todos pela presença.

“Uma árvore de Natal de 17 metros, construída por 70 mulheres, em Portugal, é candidata a entrar no Guinness, 
o livro dos recordes mundiais. Ela pode ser a maior árvore de Natal feita de crochê no mundo.

A construção dessa árvore faz parte de um projeto desenvolvido pela Associação de Moradores Unidos da 
Apelação (AMUA), em Loures, Lisboa. Segundo Catarina Canelas, a coordenadora do projeto, a ideia começou 

como uma “pequena brincadeira”, que queria fazer com que os mais idosos saíssem de casa.
— A resposta das pessoas excedeu todas as expectativas. Todos os dias chegavam mais mulheres, de todas as 

idades, reunindo mais de 70 mulheres, dos 11 aos 88 anos —, explicou Catarina, ao portal Gaudium Press.
O apresentador de TV e ator português João Baião foi escolhido pela AMUA para ser o “padrinho” da árvore que, 
segundo ele, é “incrível”. Em publicação feita no Instagram, Baião ressaltou que a criação da árvore “é também 

muito importante para a inclusão e integração da população”.
(extra.globo.com)
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Venda de Natal – A Apelação está viva
No dia 18 de Dezembro foi realizado mais um grande evento da AMUA, com o mote da
nossa Árvore de Natal, em Crochet, da Apelação.
Obrigada a todos os Apelaçonenses que escolheram os nossos stands para fazer as suas
compras de Natal, comprar os artigos biológicos da freguesia e almoçar do nosso bar: a
Bifana do crochet, comprar no stand Costura Criativa da Fátima; e as monitoras do nosso
CATL estiveram também presentes com um Stand de comidinhas caseiras.
Foi um dia muito bem passado, em muito boa companhia e união. A nossa comunidade
está feliz e nós também.
Estamos ainda gratos ao grupo de excursão Viagens Reserva D'Emoções, que fez uma
viagem a partir de Fátima para ver a nossa Árvore. Esperamos que tenham gostado da
nossa terra, das nossas gentes e da nossa “menina” colorida.
Votos de um Feliz Natal e um Excelente Ano de 2023. Estamos juntos!
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Para encerrarmos o nosso jornal com “Chave de Ouro”, vamos voltar à nossa
Programação.
Ficou previsto e combinado durante esta, que neste ano iríamos organizar e pôr de
novo de pé a nossa festa conjunta de Natal, pois a interrupção durante dois anos,
deste acontecimento, só se deveu aos perigos de contágio do COVID19.
A pouco e pouco foi-se construindo, a partir da inspiração e vontade de todos os
Centros. Finalmente surgiu a cedência dum espaço, para que ela se tornasse realidade.
E então foi possível concretizá-la.
Foi no auditório do Colégio Pedro Arrupe, no dia 22 de Dezembro.
Foi linda e correu muito bem.
Os nossos meninos do Verdine participaram com dois números, duas interpretações e
receberam muitas palmas. Querem procurar-nos no Programa?

E assim chegámos ao fim das nossas
notícias. Esperamos que tenham gostado de
mais uma edição do nosso jornal.
Desejamos que todos tenham vivido um
Feliz e Santo Natal e desejamo-vos um Ano
Novo com Paz e Alegria.

I. Apresentação

II. Tambores e Capoeira em festa

III. Chaborrilho – Dança: ”Natal Africano“

IV. Majari CATL – Peça de Natal: ‘’ Prendas para Jesus’’

V. Panioli – “Dança Cintilante“

VI. Siruga – Peça de Natal: “ A Greve dos Anjos”

VII. Majari Pré – Dança:“Vem que o Natal está a chegar”

Intervalo

I. Majari CATL – Dança Cigana

II. Verdine – Anúncio da Alegria do Natal

III. Mestipen – Peça de Natal:‘’Os Presentes de Natal’’

IV. Siruga – Rap- Oração de S. Francisco: “Sou feliz”

V. Olipandó – Peça de Natal:“O bem vence o mal”

VI. Verdine – Dança do Pinheirinho

VII. Grupo Coral
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