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Mensagem de Natal
Passada a euforia das festas, vamos agora fazer de conta que o Natal vai durar todo o próximo ano ou até
mais, até um dia lá longe, no futuro. E vamos imaginar que o presente que se pede não é só para cada um
de nós, mas para todos os que estão à nossa volta, mesmo que seja uma volta grande, uma volta ao
Mundo.
Que queremos nós para um Natal assim?
Temos de pensar um pouco mais, não é?
O que havemos de pedir para nós e para tanta gente?
Talvez... paz, bem-estar, felicidade, amizade.
Mas pode-se também pedir livros, comida, roupa, casas.
E quem nos vai dar presentes destes, a nós e a todos à nossa volta? Qual é a loja onde se compra saúde?
Que herói tem poder para matar a saudade? Como se pode guardar sol para todo o Inverno? Eu quero
neve no jardim ao pé de mim! Dá-me um abraço e eu dou-te outro bem apertado! Eis algumas perguntas e
respostas a propósito de um Natal grande e para todos.
E nós? O que desejamos para todos vós? Um Natal feliz e um novo ano que seja o melhor de sempre.
Vamos todos fazer por isso, tal como se faz para tornar realidade o que sonhamos quando o olhar vai
longe, tão longe que dá a volta ao Mundo.
Teresa Paula coelho – Presidente da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Mercado de Natal na Caparica
Nos fins de semana 8 e 9, 15 e 16 e 22 e 23 de dezembro,
no Mercado Municipal da Trafaria, teve lugar um Mercado
de Natal, com diversas bancas de artesanato onde todos
puderam comprar prendas de natal originais.

Convívio de Natal
No dia 19 de dezembro, realizou-se o convívio
sénior de Natal para reformados, pensionistas
e idosos recenseados nas freguesias de
Caparica e Trafaria. Uma tarde muito calorosa
e com muita alegria!

Papéis há Muitos!
Todas as escolas básicas e jardins de infância da União
das Freguesias de Caparica e Trafaria comemoram o
Natal com um espetáculo no âmbito do projeto
«Sorriso de Natal», do Teatro Extremo. O espetáculo de
teatro intitula-se «Papéis há Muitos».

Jardim de Natal
O Agrupamento de Escolas da Trafaria, com o apoio da
Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, e
a mobilização dos familiares e de toda a comunidade,
fez nascer um jardim de árvores de natal. Um jardim,
que nasceu de muita criatividade e apenas com
materiais reciclados! Pode visita-lo durante o mês de
janeiro, no Mercado Municipal da Trafaria e Espaço
Cultural da Junta.

Natal com
Leonardo da Vinci
Na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta,
várias turmas do Agrupamento de Escolas da Trafaria,
conheceram o talentoso Leonardo da Vinci. Sabia que foi
ele quem desenhou o primeiro paraquedas? Depois de
ouvirem a sua história, construíram paraquedas natalícios.

Tem um
Talento?
Envie-nos a sua proposta!
Com o objetivo de divulgar trabalhos artísticos e/ou
artesanais locais, com interesse coletivo, a Junta
tem todo o gosto em receber a sua proposta,
individual ou coletiva.
Envie-nos um projeto e faça parte!
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