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NESTA EDIÇÃO:
• Sermos Natal todos os dias

• As Arvores de Natal da APLL

• Agradecimento aos Participantes      

Neste Natal Pensei em Ti

• Postais e mensagens dos Alunos 

e Professores

Sermos Natal todos os dias

“Sou um pássaro, e por que não árvore?”

“Se fosse árvore teria raízes, tradições, limites.”

“Eu sou livre de fronteiras, aponto ao universo e solto os

sonhos.”

“Descanso por aqui e por ali, seco as lágrimas, seco as

dores.”

“Apoio-me nas estrelas e deito o olho aos cometas.”

“Deslaço amigos, porque sigo viagem (ou me fazem seguir)

e volto a encontrar outros e outros, sempre.”

“Empunhei cruzadas, fui apanhada em guerras, em males,

mas rompi limites e tomei as dianteiras da batalha.”

“Também criei amores e harmonias que numa asa de voo

solitário trago-os em mim.”

“Ausento-me das memórias sofridas, dos desamores e das

dores deste corpo que por vezes não comando.”

“Refaço-me.”

“Repasso os anos e junto-os em décadas de vida, conto-as

e suspendo-me…”

“Apesar de nelas não conseguir encontrar vida que não

tenha sido feliz.”

“Vou sentindo que quando o coração se deita de mansinho,

o silêncio dele é para não perturbar o sorriso dos sorrisos

que fui semeando.”

“Um dia, quando todas as linhas da nossa existência se

forem cerzindo até completar a peça que somos e que se

quer de bom tecido, formato e corte, percebemos que tudo

fez sentido.”

“Despojadas do Ter, só vai sobrar o Ser e, assim passamos

à perpetuidade… E através dela, também vamos formar a

história do Homem na Humanidade.” Fernanda Ferreira



A APLL, em nome dos seus doentes,
familiares e associados, vem agradecer os
numerosos postais de Natal recebidos.

Dedicatórias tão lindas e tão genuínas,
encheram de alegria e conforto os corações
de todos!

Ficamos muito sensibilizados e agradecidos
pelas inúmeras mensagens de carinho, força
e esperança.

Juntaram-se a esta causa, vários
agrupamentos escolares de todo o pais.

Bem haja!

Feliz Natal para todos os que contribuíram
para esta ação solidária.

Neste Natal Pensei em Ti…

As Arvores de Natal da APLL (edição 2021)

Estão expostas até dia 8 de janeiro de 2022, nos locais indicados, as árvores de Natal cuja
decoração se reveste dos postais recebidos este ano. Convidamo-lo a visitá-las e levar consigo
um postal.

Biblioteca Lúcio  Craveiro da Silva, Braga

Estação de metro da Trindade, Porto

Centro de Atividades APLL,  R. Damião de 
Gois - Porto



“Feliz Natal 

Na vida existem momentos bons e maus,

mas nós temos que ter força para lutar e

ultrapassar os momentos maus.

Portanto não desistas porque existe

sempre uma solução e vais conseguir

superar tudo o que está a acontecer agora.

Sempre com um sorriso na cara!

Sorriso é sempre a melhor arma para viver

a vida.

Feliz Natal! “

“Nesta altura tão especial

Queremos amor e carinho

É para isso que serve o Natal

Para nos dar força no caminho

Nesta época natalícia

O Pai Natal vai ser generoso

Vai dar uma boa noticia

A alguém tão amoroso

O Natal faz brilhar a esperança

Abraços e sorrisos em todo o lado

Fica sempre na lembrança

O amor compartilhado”

Postais e mensagens de  Alunos e Professores  de  
Agrupamentos Escolares



“Natal é um tempo de união, partilha

e reflexão.

Não quero pedir muito, quero

apenas que você que está a ler esta

mensagem tenha muita Paz, Saúde e

Amor um feliz Natal e um próspero

Ano Novo!

Feliz Natal e um bom Ano Novo!”

“Desejo que o seu Natal seja festejado em paz e

harmonia e o Ano Novo recebido com muita alegria.

Quero que tenha um mundo cheio de corações

felizes, alegres e em paz.

Desejo que a paz, a compreensão e a alegria

reinem no seu coração. Quero que saiba que, cada

coração tem um papel importante no mundo e o

seu papel também é muito importante.”

“Neste Natal 
Amor e alegria 
Votos sinceros 

Com muita harmonia

Todos juntos 
Em união 

É o que espero 
Com muita paixão. 

“Um feliz Natal para ti, com amor e carinho, não

pares de acreditar nos teus sonos de Natal. É um dia

muito especial, de próspero, de paz e com muitos

desejos para realizar. Que seja o melhor natal de

sempre, e uma boa alegre passagem de Ano Novo!”

Ao redor da lareira 
A esperar as 
badaladas 

Sempre na brincadeira 
Com muitas risadas.” 



“O que é o Natal? 
Natal é sobre 
Fazer o bem 
Sem olhar a quem 

Ninguém precisa 
Ir a belém 
Ou vestir vermelho 
Para presentear alguém 

Olhe para dentro 
E pense por um momento: 
Sobre o que é 
O Natal afinal?”

“Desejo Feliz Natal!

Não te esqueças que és muito especial e
espero que passes o Natal com as pessoas
que mais gostas.

Votos de muita Saúde!

Um grande beijinho ”

Olá!

Neste Natal pensei em ti! E pensei que quero
ver-te com um sorriso na cara! Um sorriso
brilhante, nunca antes visto! Neste Natal quero
que sejas feliz e que esqueças as coisas menos
boas! Sê feliz, sorri, brinca, grita, desenha, ouve
música, canta e dança!

Quero desejar-te um feliz Natal e um grande e
esperançoso Ano Novo.

Que corra tudo bem e um Feliz Natal!

P.S: porta-te bem para receberes um
presentinho do Pai Natal!



“Natal é um tempo de união, partilha e reflexão. Não
quero pedir muito, quero apenas que você que está a
ler esta mensagem tenha muita Paz, Saúde e Amor um
feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Feliz Natal e um bom Ano Novo!”


