
 N.º49 AnoXXII Junho 2007



 

Página 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ficha Técnica 

 

“ O ESTAROLA ” 
 
Propriedade: Associação Pomba da Paz 

Sede: R. dos Galvões-Catujal, 2680-348 Unhos   

Telf.  21 942 05 01 

Fax.  21 940 09 24 

E-mail: Pombadapaz@netc.pt 

Http://www.pombadapaz.org  

Director: Arlindo Martins de Almeida 

Colaboradores Principais: Todas as crianças da 

Instituição  

Colaboradores: Todos os trabalhadores da     

Instituição 
 

Maquetagem: Hugo Pires  
 

Tiragem: 300 Exemplares  
     

Totalmente impresso na Associação Pomba da 

Paz - I.P.S.S.          

Nesta edição: 

EDITORIAL
Olhava as paredes quase nuas só com ob ri ga tó ri o e vi r um  pa re ce r 
um espelho grande e todo lavrado que favorável. 
me diziam valer uma grande quantia. Criamos uma Biblioteca e um Grupo 
Os  re tr at os  do s an te pa ss ad os  de Teatro entre outras actividades e, 
estavam guardados na sala de logo o esperado aconteceu.
reuniões á espera de serem de novo O Alberto da (Policia Secreta) nos 
colocados. começou a assediar. Falava muito de 
Relembrava como havia sido a nossa mansinho, tentava imiscuir-se no 
chegada aquela colectividade que nosso trabalho, dar opiniões, espiar-
outrora fora o local mais bem nos.
frequentado daquele bairro operário. Sempre que ensaiávamos uma peça, 
Havíamos arregimentado os jovens e ele pedia para assistir ao ensaio geral e 
outros não tão jovens do sitio para dar a sua opinião, como atrás dissera, 
por  fora  “os  senhores”  que tínhamos que andar com um cuidado 
a d m i n i s t r a v a m  “ m a l ”  a  e x t r e m o  p a r a  n ã o  s e r m o s  
colectividade. incomodados ou “presos” por algum 
Queríamos fazer do local um espaço passo em falso.
onde a cultura e o recreio não fosse só 
o nome, mas sim uma realidade. Surgiu o 25 de Abril. QUE BOM!!! O 
Tínhamos consciência que iríamos A l b e r t o  d e s a p a r e c e u .  A  
ter alguns entraves no caminho e que Colectividade tornou-se naquilo que 
era necessário muita prudência para nós ansiávamos, o local onde sem 
concretizar o sonho. medos, podíamos todos conviver e 
Conseguimos ser eleitos e enviar o dar largas á nossa imaginação.   
nome dos novos corpos gerentes para                                                   
o  Governo  Civ i l  como era  Arlindo.almeida@pombadapaz.org
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Sentada no sofá, depois da saída do Os filhos foram surgindo “como 
hospital, sinto como é agradável o Deus foi querendo”, quase todos os 
regresso a casa e o aconchego do lar. anos um, foram oito os sobreviventes 
“Lar meu doce lar, quantas oncinhas e uma única filha, os outros todos 
de ouro me dás…”. varões. 
Recordo a vida que deixei atrás e Que trabalho, que labuta diária, que 
quanto dura ela foi. Só anseio que ma sacrif ícios para que nada lhes 
compreendam e me apoiem. Talvez faltasse…
poucos anos já me restam para ver Foram crescendo e foram-se 
crescer os netos, os bisnetos e os filhos tornando independentes. Meu 
que vão envelhecendo. Seus cabelos homem adoeceu com uma doença 
vão-se pondo brancos como os meus. grave,  os diabetes foram-lhe 
Já são muitos os anos que vivi, uma arruinando os olhos, a visão cada vez 
vida cheia de sacrifícios. mais turva, que sacrifícios, que luta 
Casara jovem, muito jovem, em plena inglória. O meu pequeno também já 
guerra civil, por circunstâncias da se foi, quanta dor…
vida. Fiquei sozinha em casa. Cada filho 
O pai emigrara para a América Latina tem a sua vida, eles visitam-me, dão-
em busca do “el dorado“, tardava em me carinho, ficam comigo quando a 
regressar e a mãe foi atrás buscá-lo, “chaçha” sai. Eu necessito deles, 
ficou por lá na esperança de um necessito de muito carinho e de muito 
regresso  promissor  que  não  amor, é isso que peço neste momento.
aconteceu.
Fiquei com os outros, entregue á irmã                                                                       
mais velha até á emancipação. M. Barreiro
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Que ao envelhecer permaneça belo.... cabelo começa a ficar grisalho. Estes sinais 
Há tantas coisas boas para fazer. s ã o  a p e n a s  s i n a i s  e x t e r i o r e s  d e  

O ouro, as rendas, o marfim e envelhecimento.
as sedas não precisam de ser novos.
E as velhas arvores também curam,
as velhas ruas também tem encanto.

Então, por que não poderei eu,
como elas

permanecer belo ao envelhecer?

O homem sempre se preocupou com o 
envelhecimento, que é encarado de várias 
maneiras diferentes.
 Alguns caracterizam-no como uma 
diminuição geral das capacidades, outros Promoção e manutenção da saúde. 
consideram-no um período de crescente Há quem diga que o movimento é vida. 
vulnerabilidade e de cada vez maior  Os órgãos que não se mantêm activos tem 
dependência. tendência para deixar de funcionar de forma 

correcta, especialmente se, como acontece 
por vezes, tiverem sofrido alterações com o 
passar dos anos. Os movimentos começam a 
ser mais lentos e o andar menos seguro. Se 
fizer exercício diariamente, passará a 
movimentar-se com maior rapidez e 
segurança. O exercício físico também ajuda a 
prevenir algumas doenças e a diminuir a 
perda de cálcio, evita a obesidade e dá uma 
sensação de bem  estar.
È muito provável que o exercício seja 
isoladamente a maneira mais importante de 

Outros, ainda, veneram a velhice como o manter a nossa saúde física e mental, assim 
ponto mais alto da sabedoria, bom senso e como a qualidade de vida na medida que 
serenidade. e n v e l h e c e m o s .  C a m i n h a r ,  f a z e r  
Cada uma destas atitudes corresponde a uma esticamentos e manter os músculos em boas 
verdade parcial, mas nenhuma representa a cond ições  a judara  a  conservar  a  
verdade total. Enquanto somos jovens não independência.
gos tamos  de  pensar  que  um d ia  
envelheceremos. Ser independente consiste em ser capaz de 
Com o tempo, apercebemo-nos de que fazer as coisas que se querem e quando se 
vamos tendo cada vez mais rugas e de que o querem. Para nos mantermos autónomos 

………Saber envelhecer
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temos que nos mover com facilidade. A força dos ossos
Mantermo-nos fisicamente activos ajudar- A força dos músculos
nos-á continuar fortes e a movimentarmo- O coração dos pulmões
nos com liberdade. A flexibilidade

Benefícios duma actividade física regular
Uma vida independente
Melhor saúde física e mental
Melhor qualidade de vida
Mais energia
Menos dores e incómodos ao se movimentar
Melhor postura e equilíbrio
Melhor auto estima
Mantimento do peso
Músculos e ossos mais fortes
Relaxamento e menos stress
Os benefícios ao iniciar a actividade:
Conhecer novas pessoas,
Sentir-nos mais relaxado
Dormir melhor

 ESTAR ACTIVO PODE AJUDA-LO A Divertir-nos
RELAXAR E PROLONGAR SUA 
INDEPENDENCIA. Deve incluir a 
actividade física na sua rotina diária e 
propor-se alcançar pequenas metas. Manter-
se activo é importante para sua saúde física e 
mental durante a velhice. Comece com 
pequenos passos. Encontre a actividade que  
gostaria experimentar e dedicar mais tempo. 
Leve os netos a caminhar, passeie com o seu 
cão, passeie com o seu vizinho, vá à loja 
caminhando e regresse com as suas compras, 
faça alguns alongamentos de manha ao sair 
da cama, rotinas caseiras , programas de 
exercícios aquáticos, taichi, aulas de dança…..

Ser activo reduz o risco de doenças cardíacas; 
quedas e feridas; obesidade; hipertensão 

Angeles Briones
arterial, diabetes, osteoporoses, ataques 
cardíacos, depressão, morte prematura….
A inactividade tem consequências negativas 
para:
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Retrospectiva das actividades Norte.

realizadas este ano lectivo no Espaço *Comemoração do Carnaval com a 

Comunitário realização de fatos e desfile na Casa da 

Cultura de Sacavém

Sendo este o último estarola de Março de 2007  

2006/2007, achamos importante recordar *Comemoração do Dia do Pai

algumas das actividades realizadas por nós: * Passeio ao Parque de Monsanto com a 

Aspea (21 de Março) e visita a um moinho e a 

Setembro de 2006  uma nora com a Casa da Cultura de Sacavém

* Adaptação Abril de 2007  

Outubro de 2006  *Passeio ao Monte Selvagem em Vendas 

* Dia do Animal (4 de Outubro) Novas (2 de Abril)

* IV Mostra de Recursos Pedagógicos em * Comemoração do 25 de Abril com a 

Educação Ambiental Círculo Mágico (4 de realização de um teatro de fantoches na Casa 

Outubro) da Cultura

* Dia da Alimentação (16 de Outubro) Maio de 2007 
* Vamos Brincar com o Ambiente *Comemoração do Dia do Trabalhador
Apresentação Teatro de Fantoches (27 de *Comemoração do Dia da Mãe
Outubro) *Comemoração do Dia da Família
* Grupo de Danças Africanas apresenta na *Participação na exposição fotográfica sobre 
Festa “Por uma Sociedade sem armas: 

penteados africanos na Casa da Cultura
Desarmar os corações” (28 de Outubro)

*Comemoração do dia de África (25 de 
Novembro de 2006  

Maio)
* Comemoração do S. Martinho com o 

Projecto Pólen (10 Novembro) 
Actividades que ainda vamos realizar:

* Participação no concurso de desenhos 

sobre a temática Natal/Solidariedade da 
Junho de 2007  

UDIPSS (14 de Novembro)
*Comemoração do Dia Internacional da 

Dezembro de 2006  
Criança (1 de Junho) 

* Festa de Natal (16 de Dezembro)
*Comemoração do Dia do Ambiente (5 de 

* Ida ao Circo Victor Hugo Cardinalli
Junho)

Janeiro de 2007  
Praia (27 e 28 de Junho)

*Comemoração dos Reis com a confecção de 
Santos Populares (3ª Semana de Junho)

bolo-rei e coroas para as crianças
Inicio do Verão

Fevereiro de 2007  
Julho de 2007 

*Passeio ao Loures Shopping para assistir ao 
Festa de final de ano 

filme a Teia da Carlota e visita à sede da 

Associação Pomba da Paz e à Extensão 
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   Nós, Sala Azul, Sala Amarela e o C.A.T.L., 
ficámos encarregues de elaborar a festa do 25 de 
Abril na nossa Instituição (Sede), que se 
realizou no dia 27 de Abril de 2007.
   Cada Sala, após abordar o tema, definiu o 
que iria apresentar às outras salas. O 
C.A.T.L. ficou com a parte musical, a Sala 
Azul com a dramatização e a Sala Amarela “
com a poesia.
   Tudo foi pensado tendo em conta a idade 
das crianças, teria de ser simples, explícito e 
elucidativo.
   Após inúmeros ensaios, chegou o dia e 
todos estávamos preparados para a 
apresentação, uma de manhã para as salas de 
Creche, Jardim de Infância e C.A.T.L. e 
outra da parte da tarde para o C.A.T.L.
   A festa teve início com a dramatização da 
Sala Azul, acompanhada pelo C.A.T.L. com 
duas das músicas mais importantes da 
altura: “Uma Gaivota” e “Grândola, Vila 
Morena”.
   Para finalizar, a Sala Amarela declamou 
uma poesia e todos cantaram o Hino 
Nacional.
   O resultado da festa foi positivo, com ela, a 
compreensão sobre o tema e a sua 
importância ficou melhor esclarecida e 
interiorizada.

O nosso 25 de Abril
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separam.)

Cinzentos:

 - “O que é que se passa aqui??!!! Ninguém pode 
namorar, senão vão presos!!!!”
3ª cena

Narrador:

“E também, não podia haver grupos de pessoas na 
rua a conversar, pois as pessoas cinzentas pensavam 
que estavam a conspirar.”
(Entra em cena um grupo de pessoas a falar e os 
'cinzentos' ameaçam prendê-los.)

Abre o pano com um cenário escuro: cores preto, 
Cinzentos: - “Não quero gente junta, todos a branco e cinzento. (Os personagens entram em cena 
dispersar!!!! Toca a sair daqui, senão vão todos tristes, com roupas escuras, uns sentados no chão, 
presos!” (os cinzentos ficam em cena)outros a deambular).
- “Assim é que nós gostamos! Aqui ninguém fala. 
Agora vai ser assim daqui para a frente, senão vão 
todos presos!”

Narrador:

“Durante muitos anos este país viveu triste, 
cinzento e amedrontado. 
E como as pessoas já estavam fartas de viver na 
escuridão e oprimidas, aos poucos foram partindo a 
prisão onde estava o sol. Até que um belo dia de 
Primavera, mais precisamente no dia 25 de Abril de 
1974, as pessoas decidiram liberar o sol.
(rasgam o cenário de papel e surge o sol)
E este começou a iluminar tudo: as flores Narrador: 
começaram a crescer, os passarinhos a cantar, as “Era uma vez um país sem cores, triste e sem sol, 
pessoas fizeram uma festa.onde as pessoas viviam tristes, porque o sol fora 
Agora todos podiam voltar a ouvir música, a aprisionado pelas pessoas cinzentas.
namorar no jardim, falar à vontade com as outras Neste país não se podia ouvir música livremente ….”
pessoas nos cafés e nas ruas, em todo o lado.1ª cena
Prendem os cinzentos e aparece uma florista que Entra um personagem com um rádio a tocar (música 
distribui cravos.dos Buraka Som Sistema) e outro dois a dançar.
Cantam no final: “Uma gaivota voava, voava…”Os “cinzentos” dirigem-se a eles e tiram-lhes o rádio 

e levam-nos para a prisão.

Cinzentos:

 - “Não queremos que falem, nem que cantem, nem 
que riam!
 - Não queremos gente a divertir-se, toca a trabalhar. 
O trabalhinho é que é preciso!!!!”
2ª cena

Narrador:

“Não se podia namorar no jardim …” (Entra um 
casal de namorados e logo os 'cinzentos' os 

O país sem cores - Teatro de Fantoches

 
 
 


