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O nosso objectivo é divulgar as actividades 

realizadas no CATL , realçando os 

acontecimentos mais importantes. 

 

 

Este 2º Período marcou mais uma etapa 

deste ano escolar. Aproveitamos todos os 

acontecimentos positivos que servem a 

nossa comunidade para tirar sempre 

algum conhecimento novo. 

 

 

Agradecemos à Câmara Municipal de 

Loures e a todos os nossos amigos e 

Colaboradores pelo apoio que nos 

oferecem. 
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   JANEIRAS  
No dia 6 de Janeiro todas as crianças do  

CATL Verdine foram cantar as Janeiras 

a alguns estabelecimentos comerciais,  

inclusive á Junta de Freguesia da Apelação. 

Todos gostaram de nos ouvir cantar e no fim  

agradeceram  a nossa presença . 

        FESTA DE CARNAVAL 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 5 de Fevereiro, os meninos do 
Verdine foram desfilar em Loures 
juntamente com outras escolas do 
concelho de Loures. O tema deste ano 
foi “ Lendas e Mistérios” e como tal a 
nossa lenda foi “ A Princesa Moura”. 
Íamos todos mascarados, as meninas 
de princesas mouras e os meninos de 
príncipes, outros levavam os tambores 
para animar a festa. No fim desfilamos 
em frente à Câmara de Loures onde 
estava o Presidente Bernardino Soares. 
Quando acabou o desfile voltamos 
para o nosso CATL e ao fim de 
almoço, desfilamos novamente pelas 
ruas da Apelação. Com o barulho dos 
tambores todas as pessoas nos vieram  
ver, principalmente os pais e ficaram 
muito contentes. Foi um dia muito 
animado e divertido pois também 
podemos atirar serpentinas uns aos 
outros. 
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CURIOSIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA À APELAÇÃO 

DIA DO PAI 

Este ano para o dia do pai, 
fizemos um calendário muito 
bonito para oferecer. Tinha uma 
taça e também fizemos um 
envelope com uma gravata para 
colocar o calendário. Tudo feito 
por nós, pois assim tem mais 
significado para os nossos pais. O 
meu pai gostou muito.   

COMEÇOU A PRIMAVERA 

A primavera é a estação do ano 
marcada pelo aparecimento das 
flores. Nesta época do ano o 
clima torna-se ameno e caloroso. 
Os dias são mais longos que a 
noite, porque o sol nasce mais 
cedo.As árvores, canteiros e 
jardins ficam lindos, pois 
enchem-se de flores e perfumes, 
das mais variadas espécies. 

No dia 3 de Fevereiro a imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima, passou pelas ruas da 
Apelação e como passou em frente 
ao nosso CATL todos os meninos 
saíram da sala e acenaram à imagem 
com um lenço branco.  

Juntamente com a imagem vinham 
muitos carros a acompanhar, desde 
os bombeiros, policias, o Presidente 
da Junta de Freguesia da Apelação, o 
Pároco e a população que veio 
acompanhar a imagem. 
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Como foi habitual com a imagem 
Peregrina da Nossa Senhora de 
Fátima, por cada Freguesia que 
passava eram tiradas fotografias, 
para serem colocadas no site do 
Patriarcado ou no próprio jornal  
“Voz da Verdade”.  

As fotos escolhidas para este 
jornal da Freguesia da Apelação, 
foram as de todas as crianças do 
nosso CATL à porta da sala a 
acenarem com o lenço. Ficou 
uma lembrança muito bonita de 
todos nós. 
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DIA INTERNACIONAL DA     

MULHER 
No dia 8 de Março, a convite da Câmara Municipal de Loures, 
fomos ao Parque da Cidade em Loures, participar na festa do dia 
Internacional da Mulher. Quando chegamos já havia muitas 
pessoas à nossa espera para ver as nossas atuações. Começamos a 
tocar com os tambores desde a entrada do jardim, até ao Palácio 
dos Marqueses da Praia, onde a seguir fizemos capoeira. As 
pessoas gostaram muito das nossas atuações, em seguida 
enquanto cantávamos as músicas do Zéthoven eram distribuídas, 
marcadores de livros com o símbolo do Dia Internacional da 
Mulher.  
Quando as pessoas foram ver a exposição que havia dentro do Palácio, nós ficámos a 
lanchar no jardim, o lanche que a Câmara de Loures nos ofereceu. Antes de irmos embora, 
também visitamos esta exposição que estava muito bonita, pois tinha manequins com os 
trajes de alguns países Africanos (Angola, Moçambique, Cabo-Verde) e alguns tabuleiros 
com especiarias. 
Mais uma vez, temos que agradecer à C. M. de Loures pelo evento e transporte. 
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PROGRAMAÇÃO  

A terra, o planeta que habitamos, apresenta-nos a 
crosta terrestre ou litosfera, constituída por 
continentes e oceanos. Mas, ligada a ela, existe a 
biosfera, conjunto de seres vivos, organizados em 
ecossistemas, verificando-se uma interacção e 
interdependência entre os chamados reino animal e 
reino vegetal. 

 

 

 O Homem tem vindo ao longo dos anos a destruir o nosso 
planeta. Mas se todos ajudarmos, podemos fazer algumas 
coisas para melhorar a "saúde da terra", como por 
exemplo, podemos separar o lixo, não deitar lixo nas 
ribeiras, lagos, mar ou rios. Pode ser um pequeno passo de 
ajuda para "nós" pessoas, mas é um grande passo para o 
planeta.  

 Como parte da nossa programação, 
lemos a história “Dom Plástico”. O 
Objectivo desta leitura é, percebermos 
a importância das plantas e dos 
animais e que se devem adoptar 
comportamentos que impeçam que os 
produtos que fabricamos prejudiquem 
a vida na terra. Como tal fizemos um 
resumo desta história e evidenciámos 
as partes que achámos mais 
importantes para todos nós.  

Ficámos motivados para não 
espalharmos embalagens de plástico 
por aí. 
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Visita dos Fantaços 

 
 

                                                          
    
 
 

         
 

 

No dia 23 de Março, os Fantaços 
estiveram presentes no nosso CATL e 
divertimo-nos muito a ver as suas 
palhaçadas. Fizeram magia, cantaram e 
contaram histórias muito engraçadas. 
Foi uma tarde muito divertida e espero 
que voltem mais vezes para nos 
animarem. 
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Entrega de bens alimentares à 
Paróquia. 

 
 
No dia 22 de Março, todas as crianças do 
CATL Verdine foram à Igreja entregar os 
bens alimentares. Estes foram recolhidos 
para ajudar as famílias mais carenciadas 
nesta Páscoa.  
O Sr. Padre falou connosco e explicou o que 
era a Páscoa e disse que era uma altura muito 
importante para todos nós. No fim para 
agradecermos cantamos para o Sr. Padre e 
ele ficou muito contente e também agradeceu 
pela lembrança que fizemos, que foram umas 
flores pintadas por nós feitas de material 
reciclável. Até tivemos direito a uma 
amêndoa. 
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Peça de teatro “Com Paixão” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 23 de Março, os meninos do 
CATL Verdine, foram ao teatro Ibisco, 
ver a peça de teatro “Com Paixão”, que 
fala sobre a viagem dos refugiados e o 
que fizeram para poder fugir do seu país. 
É uma peça muito bonita e que teve como 
objectivo, todos perceberem porque 
devemos receber bem estas pessoas, pois 
elas sofreram muito para chegar até nós.  

No final da peça ouve um pequeno 
diálogo entre atores e o público, para 
perceberem a importância desta peça e o 
seu verdadeiro significado. 

No fim também íamos entregar meias, 
que andamos a recolher durante 2 meses, 
em todos os centros da Pastoral. Estas 
meias têm um significado simbólico, pois 
como estávamos no Inverno serviam para 
aquecer todos os refugiados mas também 
uma lembrança de boas vindas ao nosso 
país. Mas como o representante não 
estava presente, as meias serão entregues 
em outra altura a combinar.  

Todas as crianças e adultos que viram a 
peça gostaram muito e esperamos que a 
mensagem tenha sido percebida por 
todos. 
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A  PÁSCOA 
 SÍMBOLOS DA PÁSCOA 

Os símbolos da Páscoa são representações que fazem parte 
dos rituais da Semana Santa.A Páscoa é uma festividade 
importante para os cristãos, pois celebra a morte e ressurreição 
de Jesus Cristo, um episódio bíblico interpretado como a 
passagem para novos tempos e novas esperanças para a 
humanidade. 

Os ramos de palmeira 

A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de 
Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com folhas de 
palmeira, para comemorar sua chegada.Atualmente, as folhas de palmeiras são 
usadas na decoração das Igrejas durante as comemorações da Semana Santa, 
como um sinal de “boas-vindas a Cristo”. 

 

                      

      Cordeiro 

          

Este é um dos símbolos mais antigos da Páscoa, lembrando a           
aliança que Deus teria feito com o povo judeu no Antigo 

Testamento.Naquela época, a Páscoa era celebrada com o sacrifício de 
um      cordeiro. Para os cristãos, Jesus Cristo é o “cordeiro de Deus que 

tirou os             pecados do mundo”. 
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Círio Pascal 

O Círio Pascal é uma grande vela, decorada com as letras gregas alfa e ômega, que 
significam “início” e “fim”, respectivamente, e usada durante as missas da Semana Santa. 

Durante a Vigília Pascal é inserido na vela os cinco pontos das 
chagas de Cristo na cruz. 

É acesa no Sábado de Aleluia e a sua Luz representa a 
Ressurreição de Cristo. 

 

 

O Peixe 

 O peixe é um símbolo trazido dos apóstolos que eram pescadores. 

É um símbolo de vida, usado pelos primeiros cristãos, no acróstico IXTUS - 
peixe em grego.  

As letras são as iniciais "Iesus Xristos Theos Huios, Sopter", 
que significa "Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador". 

Faz parte do ritual da Semana Santa comer peixe na Sexta Feira Santa, para 
lembrar o ritual dos 40 dias de jejum de carne, seguidos pelos cristãos durante 
a Quaresma. 

Ovo de Páscoa 

Por representar o nascimento e a vida, presentear com ovos era um costume antigo entre os 
povos do Mediterrâneo. 

Durante as festividades para comemorar o início da primavera e a 
época de plantio, os ovos eram cozidos, pintados e presenteados, 
para representar a fertilidade e a vida.O costume passou a ser 
seguido durante as festividades dos cristãos, onde eram pintados 
com imagens de Jesus e Maria, representando simbolicamente o 
nascimento do Messias. 

Muitas culturas mantêm até hoje esse costume. No mundo moderno, o 
ovo fabricado com chocolate é uma tradição de presente no Domingo de Páscoa. 
  


