
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Natal Pensei em Ti ……  

 

•É uma campanha de Natal iniciada em 2011. 
Dirige-se a todos os que querem colaborar 
connosco enviando postais e mensagens de 
aconchego para os que mais precisam do 
nosso afeto nesta época do ano. 

• A maior adesão a esta campanha tem sido 
dos alunos das escolas do pré-escolar, básicas e 
secundárias que têm contribuído todos os anos 
para esta iniciativa.  

•Os ex doentes também têm colaborado, bem 
como o público em geral.  

• Nesta edição da Noticias APLL encontra 
postais e mensagens enviadas cheios de 
Esperança para o  Natal e Ano Novo  

 

 

 

Mensagem de Boas Festas 

Caros Amigos 
 
2020 tem sido um ano de desafios, a pandemia 
tomou conta das nossas vidas. Tornou-se na 
situação mais temida em todas as partes do 
globo. Tem ceifado  diversas  vidas.  
A instabilidade está instalada, o medo e a 
certeza do amanhã pairam no ar. 
Com 2020 a chegar ao fim, aspiramos que 2021 
seja um ano promissor, que a segurança seja 
reposta, a socialização não seja apenas uma 
miragem.  
Na APLL, mesmo com as limitações do COVID-
19, continuamos a unir esforços para, ajudar 
todos aqueles que precisam e que 
principalmente  contam connosco. 
Que neste Natal, possamos realizar tudo aquilo 
que desejamos, para esta grande família que 
somos todos nós. 
 
Feliz Natal!  
A Direção da APLL 
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Este Natal é diferente, temos de estar 
longe de tudo e de todos 
Mas mesmo estando longe, estamos no 
coração de cada um.  
Se formos  fortes conseguimos superar 
tudo! 
Desejo-lhe uma rápida recuperação e  
que para o ano seja um Ano cheio de 
saúde e alegria. 
Inês Ferraz  - Agrupamento de Escolas de 
Alfena   

Mensagens e postais das crianças e jovens para os doentes 
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Neste Natal, envio-te um sorriso 

recheado de muita esperança, 

saúde, alegria, felicidade e amor! 

Rita Correia 



Feliz NATAL 2020  
E um Ano de 2021 com MUITO 
AMOR!  
  
Querido(a) Companheiro(a) de “luta” 
Este ano de 2020 tem sido muitíssimo 
desafiante e incerto. E é natural que 
fiquemos mais receosos e pensemos 
ainda mais em nos mantermos com 
saúde e felizes. E foi por isso mesmo 
que escolho este postal …. porque o que 
verdadeiramente importa, seja Natal ou 
outro dia qualquer do ano, é o AMOR!  
Que este Natal e todos os dias da sua 
vida estejam repletos de  AMOR, 
HARMONIA, EMPATIA e MUITA 
SAÚDE! Com tudo isto, mesmo que 
2021 seja tão ou mais desafiante que 
2020, já seremos melhores pessoas!!! 
  
Muitas felicidades de uma oncológica 
que também tenta ser feliz com o  
  Catarina R 

 

Que este Natal e Ano Novo sejam mais 

que confratenização porque todos os 

momentos, em  especial este Ano 

Novo, deverão ser iluminados e 

abençoados ! 

Feliz Natal e Ano Novo 

 Flora 

Mensagens dos doentes para todos 



Olá gostava muito de alegrar o teu Natal com 

esta mensagem, então decidi fazer um poema 

que tenho a certeza que vais gostar: 

  

  

     Este natal vai ser um pouco diferente 

     Mas não deixes que este te torne indiferente. 

     Faz o que podes para o melhorar 

     Para mais sorrisos poderes observar. 

     Decerto que menos presentes vais receber 

     Mas de certeza mais amor eles vão ter. 

     Valoriza o que tens não o que podias ter 

     Pois este natal vai ser a valer !!!!!! 

  

             Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!!!!!! 

 

Neste Natal apesar das dificuldades estamos Juntos! 

São tempos de Celebrar a Vida! 

Natal é tempo de ACREDITAR que cada Batalha faz 

parte do Teu caminho para GANHARES esta Luta. 

Deixa que a Luz do Natal reforce em Ti a Esperança 

que dias melhores estão a chegar! 

Um Feliz Natal ! 

É Natal!! 
Os Meus Votos para Ti que estás a passar um tempo difícil: 
Deixa a Magia do Natal faça do Teu Coração a Sua morada, 
 Iluminando todo o Teu Ser com muita Esperança que dias melhores estão a caminho! 
Tens a Força de um Grande Herói... 
Aceita!    Confia!   Acredita! 
Um Natal Feliz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levados pelo espírito  Natalício e com os nossos corações cheios de esperança, em dias 
serenos e sem os constrangimentos da pandemia, preparámos duas edições das 
Notícias  APLL para este trimestre. Queremos estar perto de si! 
 

Queremos ir mais além e estar ainda mais próximos de si em 2021, por isso iremos 
recolher todas as mensagens de Bom Ano Novo. Partilhe e conte-nos os seus desejos, 
na página facebook ou  e-mail 

 
Quais os seus votos para 2021?  
 

Como planeia os seus cuidados de saúde para 2021? 

Notícias APLL EDIÇÃO EXTRA  

Neste natal pensei em ti… 

 

Às vezes, podemos não estar na fase 

perfeita da nossa vida, mas isso não 

implica que seja para sempre. Na 

verdade, sempre nos vamos deparar 

com algumas dificuldades e obstáculos 

que vão surgindo pelo nosso caminho, e 

para os tentar ultrapassar devemos 

sempre pensar que tudo vai ficar bem. A 

melhor prenda neste natal é sem dúvida 

uma mensagem de apoio e, por isso, 

aqui tem a minha. Nunca se esqueça, 

tudo isto é uma fase e pode ter a certeza 

que vai passar, apenas tenha esperança. 

 

Feliz natal! T  Vieira 
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