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Mais um ano letivo que chega ao fim.

Agradecemos a todos os pais e alunos, à 

Direção e todos os funcionários da Escola, a 

excelente colaboração no âmbito das várias 

atividades e projetos da Apessa, 

agradecendo ainda o feedback sempre tão 

positivo da parte dos pais e o apoio dado.

No próximo ano letivo, o novo Diretor dos 

Salesianos do Estoril será o Sr. Pe. Artur 

Guilhermino Pereira, que foi até esta data o 

Provincial dos Salesianos em Portugal. 

Com larga experiência e formação em 

Pastoral Juvenil e Administração Escolar, é 

uma referência para os Salesianos em 

Portugal e exercerá, na nossa comunidade 

educativa, este serviço de animação e 

governo. 

É, naturalmente, uma honra para pais e 

alunos e toda a comunidade educativa 

salesiana poder contar com a sua vasta 

experiência.

Desejamos ao Sr. Pe. Tarcízio Morais as 

maiores felicidades  na sua nova missão na 

Casa Real dos Salesianos em Roma, no 

Dicastério da Pastoral Juvenil. 

Queremos desejar a todos os Pais, 

Encarregados de Educação e Pais 

Delegados e ainda a toda a restante 

comunidade educativa salesiana um bom 

verão onde as energias são recarregadas, as 

rotinas são quebradas e o descanso é 

merecido.

Contamos convosco para o ano letivo 

2017/18.

Inês Navarro 

Presidente da APESSA 

2016/2018 

APROXIMAR 

INOVAR 

PARTICIPAR 

MISSÃO DA 

APESSA 

Aproximar os 

Pais e a Escola 



Este ano a APESSA decidiu lançar um 

desafio aos alunos do 2º & 3º Ciclos, assim 

como ao Secundário.

E que tal se o cartaz do Arraial 

das Famílias fosse desenhado 

pelos alunos?

Parecia uma boa ideia, agora só faltava 

definir como iria funcionar o concurso. 

Era preciso um regulamento - para definir 

procedimentos, um prémio - para incentivar 

a motivação, e um júri - para escolher o 

vencedor. 

E assim foi, o concurso foi lançado e o 

resultado foi inesperado. 

Concorreram 25 cartazes, 

com a participação de 37 alunos. 

Extraconcurso, tivemos mais 2 cartazes do 

1º Ciclo: um dos alunos do 4º B e um de 

uma aluna do 2º Ano. 

Os cartazes começaram por chegar acanhados, 

mas depois das férias da Páscoa era vê-los 

entrar no e-mail da APESSA.

O júri teve uma difícil escolha, mas finalmente 

conseguiu escolher um cartaz vencedor. Devido 

ao desafio renhido, houve ainda 5 Menções 

Honrosas, numa final muito disputada. 

Para o ano teremos outro concurso porque faz 

todo o sentido o cartaz da grande festa da 

Escola ser desenhado pelos alunos. 

A emoção foi grande para todos. Para os alunos, 

professores, membros do júri e para os 

elementos da APESSA. 

O cartaz vencedor foi impresso e colocado em 

toda a Escola e publicado nos nossos meios de 

comunicação digital. 

Os cartazes participantes também estiveram em 

exposição na montra da papelaria, no bar e na 

portaria da Marginal. 

Todos os cartazes submetidos podem ser vistos 

no site da APESSA no menu das notícias

Os concorrentes

Da Escola para a Escola 

http://www.apessa.salesianos.pt/noticias


A vencedora do concurso do cartaz para o 

Arraial das Famílias 2017 foi a 

Maria Ribeiro do 9º A 

A Maria foi ao Arraial das Famílias e esteve a 

falar com a APESSA para contar a sua 

experiência no âmbito deste concurso, que 

teve este ano a sua primeira edição. 

Ela conta-nos como se sentiu como a grande 

vencedora, entre 25 cartazes levados a 

concurso…

“Na verdade, não sei. Nunca tinha participado 

num concurso assim, e achei que seria 

engraçado. Gosto muito de tudo o que é 

relacionado com Artes, então decidi concorrer.”

Como te sentiste quando soubeste que eras 

a vencedora do concurso?

“Não queria acreditar! Nunca pensei que fosse 

ganhar. Senti-me muito feliz.” 

O prémio é um cheque da FNAC. Queremos  

saber como o vais utilizar...

“Vou comprar livros. Estou a ler uma coleção e 

vou comprar o próximo.” 

Surpresa, entusiasmo e felicidade são o resumo 

do que sentiu a nossa grande vencedora do 

concurso do cartaz Arraial das Famílias. 

O que sente uma grande vencedora? 

Inês Navarro

Presidente da APESSA 

Maria Ribeiro 

A Vencedora



O que a Escola anda a fazer 

No passado dia 4 de junho, os alunos do 

6º ano do Salesianos do Estoril 

participaram no primeiro Lemonade Festival, 

na Cidadela de Cascais. 

Neste dia não só desenvolveram as suas 

competências de empreendedores, 

angariando muitos clientes, fãs e sorrisos 

com a sua banca de limonada, como 

também demonstraram a sua 

solidariedade ao entregarem o fruto do 

seu trabalho à SOLSAL, contribuindo assim 

para mudar o mundo dos que mais 

precisam.

Para mais informação clique aqui.

Escolas 

Solidárias EDP
Os Salesianos do Estoril desenvolveram o 

Programa de Educação Inter-geracional

intitulado #M@r@vilh@s entre ger@ções” 

que criou várias ações de voluntariado 

entre alunos do 2º ciclo, nomeadamente do 

6º ano. Este programa, já de tradição nos 

Salesianos do Estoril, foi dado a conhecer no 

âmbito da candidatura a “Escola Solidária da 

Fundação EDP”. 

Das 433 escolas inscritas nesta iniciativa da 

Fundação EDP, 139 escolas foram qualificadas 

e 47 escolas, incluindo os Salesianos do 

Estoril, foram distinguidas no Quadro de 

Honra. 

Parabéns!

Toda a informação em 

http://escolassolidarias.pt/

http://www.lemonadefestival.com/
http://escolassolidarias.pt/


Entrevistámos o ex-aluno Salesiano, Gonçalo 

Barreto. Uma figura bem conhecida da 

Escola e um dos sócios da mítica empresa 

com sede em Cascais, a Culto da Imagem.

Durante a nossa conversa, o que mais nos 

marcou foi perceber o quanto os valores 

Salesianos estão presentes na vida de 

Gonçalo e como o espírito de entreajuda e 

solidariedade moldaram a sua postura como 

empresário. 

Vamos conhecer melhor Gonçalo Barreto…

Com humildade e com toda a genuinidade, 

Gonçalo diz com orgulho que “A Culto da 
Imagem é hoje o que é, não por causa dos 
sócios, mas sim por causa dos Clientes.”

Gonçalo Barreto esteve cerca de 8 anos nos 

Salesianos do Estoril, passou pelo Liceu de 

S. João e seguiu para a faculdade. 

Mas a normalidade deste percurso não faria 

prever a versatilidade da sua vida profissional. 

vamos saber o que andam a fazer os antigos alunos

de regresso ao passado…

A melhor recordação dos Salesianos do Estoril é…  

dito com emoção e carinho, 

“A minha vida atual com os meus amigos…” 



Começou com uma empresa de design de 

sites, trabalhou à noite em eventos, mas só 

passados 10 anos nasceu a Culto da 

Imagem, com o objetivo de “fazer eventos” 

e que funcionava num pequeno gabinete no 

DNA Cascais.

Mas não foi isso que acabou por acontecer! 

E a “culpa” foi dos Clientes, porque quando 

estes começaram a pedir impressões, e com 

o espírito que lhes é tão característico, os 

sócios responderam ao desafio e 

compraram uma máquina de impressão. 

A partir daí, a empresa nunca mais parou de 

crescer, responder e entregar. As áreas 

rapidamente se expandiram para incluir 

serralharia, carpintaria, stands, restauração, 

street food, foto-cabines, e muito mais.

A Culto da Imagem cresceu 
por causa dos clientes, das 
necessidades dos clientes. 

À medida que iam comprando equipamento 

para dar vazão aos pedidos dos seus clientes 

empresariais, a Culto decidiu rentabilizar 

ainda mais os equipamentos que tinha à 

mão. Assim nasceram novos negócios 

direcionados para o cliente final. 

É o caso da Culto Decor (Do it yourself), 

Print My World (impressão de fotos online) e 

a “I Do” (organização de casamentos, 

batizados e aniversários).

E foi assim que a Culto da Imagem evoluiu: 

de 4 pessoas, há 7 anos atrás, tem atualmente 

mais de 40 funcionários a trabalhar em equipa! 

Uma visão dentro da visão 

Aqui espelha-se o espírito aventureiro de 

Gonçalo, sempre a andar para a frente, sempre a 

encontrar a inovação dentro do que já existe. 

Mas não é só o empreendedorismo que define a 

Culto e o seu sócio. O enorme sentido de 

responsabilidade social é a base de toda a 

empresa, e como as empresas são feitas de 

pessoas, é essa a base de Gonçalo Barreto. 

Acredita que “Na Culto formam-se 
verdadeiros homens e isso é o mais importante”

A Culto da Imagem proporciona estágios às 

escolas técnico-profissionais do concelho de 

Cascais e, em média, ficam com uma pessoa por 

cada estágio. Aceitam todo o tipo de alunos e 

ajudam estes jovens a enfrentar a vida 

profissional que os espera. 

Os mais velhos ensinam os recém-chegados e 

mostram não só o que há para fazer, como a 

atitude e o comportamento a ter. 

A empresa tem dois elementos deficientes 

auditivos que se integram com a equipa e a 

equipa com eles. Sem medo, sem preconceitos. 

Apoiam o Desporto Jovem para as crianças e 

adolescentes do concelho de Cascais e são 

parceiros da Cozinha com Alma (take-away

solidário) desde o seu início.

de regresso ao passado…



Funcionam como uma “família” 
mas com enorme sentido de responsabilidade

“Não conseguimos dizer que não aos clientes”, 

o que, diz Gonçalo com algum humor mas 

muito rigor, nem sempre é fácil de concertar 

com um dos princípios fundamentais da Culto 

da Imagem: “Nunca falhar com a palavra”.

Mas diz que é estando sempre disponível para 

os amigos dos amigos, por vezes 24h por dia, 

que se conquistam clientes. 

Não têm “comerciais”, mas têm essa estratégia 

de marketing baseada na amizade e 

disponibilidade para ajudar a resolver sempre 

qualquer problema, porque “a Culto nunca 
deixa de satisfazer um cliente, nem que seja às 
3h da madrugada”.

E é por isso que, embora local, são uma 

empresa nacional e contam, na sua carteira de 

clientes, com todas as lojas Lidl, a Big Picture 

cinemas, e ainda 15 restaurantes locais, etc.

Também ajuda o facto de a Culto ser uma 

equipa jovem, empenhada, que sente 

verdadeiramente que a Culto é sua. Um 

sentimento de pertença, de orgulho, que se 

reflete num trabalho dedicado e perfeito –

sempre “on time” e “on budget”. 

Um grupo heterogéneo que cria sinergias e as 

canaliza para o trabalho e para o bom ambiente 

no dia a dia. 

de regresso ao passado…

Dar, ensinar e ajudar sem nada esperar, a 

não ser ver os outros crescer e melhorar. 

Conta com emoção, mas com muito 

orgulho, algumas histórias de estagiários 

muito jovens e com um percurso de vida 

repleto de dificuldades 

financeiras/sociais/emocionais, que entram 

na Culto como “crianças desorientadas” e 
saem “homens”. 

É o caso do X que entrou “desorientado da 
cabeça” mas a Culto não desistiu e 

incentivou-o, obrigou-o a estudar, a ir para 

a Faculdade e a tirar a carta de condução. 

Quando foram receber os prémios da Escola 

da Cidadela no Centro de Congressos, a mãe 

de X “agradeceu à Culto de lágrima no 
olho” e hoje em dia o X é um exemplo para 

todos!

Conta ainda o caso do Y, um verdadeiro 

empreendedor, que vivia numa garagem, 

que vinha trabalhar a pé desde a Guia e que 

criou uma marca própria de estampagem de 

t-shirts com “desperdícios” de material dos 

trabalhos da Culto, e que hoje em dia já 

vende a sua própria marca em várias lojas. 

Gonçalo conclui, emocionado, que o Y tinha 

tudo para correr mal, mas com o incentivo 

da Culto, acabou por seguir o caminho certo 

e este sim “é um verdadeiro empreendedor, 
com imenso juízo e muita cabeça”.



E onde entra a visão de 

D. Bosco e o espírito 

Salesiano em tudo isto? 

Quando perguntamos ao Gonçalo que 

melhor recordação tem dos Salesianos do 

Estoril, responde prontamente: “Não tenho 
uma boa recordação, tenho muitas boas 
recordações. Até as coisas menos boas 
contribuíram para o homem que sou hoje” 

mas acaba por concluir, emocionado, que o 

que de melhor “trouxe” dos Salesianos é a 

“vida atual com os meus amigos…” 

Os filhos foram para os Salesianos do Estoril 

bem como os filhos dos seus amigos 

colegas salesianos, por causa destes laços 

que ainda hoje duram, à prova de tudo! Os 

valores que lhe foram incutidos espelham-se 

na cultura da Culto da Imagem. 

de regresso ao passado…

Um homem moldado pelos valores de uma 

Escola e pela experiência com um fornecedor, o 

Sr. Maciel.

Gosta de contar a história do início de todos os 

inícios, quando a Culto precisava de uma 

máquina e ainda não tinham o crédito do banco 

aprovado. O fornecedor, um senhor mais velho 

de nome Maciel, disse “vou mandar entregar a 
máquina, passem os cheques e pagam sempre 
que puderem”. Isto foi algo que deixou os sócios 

da Culto de boca aberta, sem conseguirem 

exprimir a sorte que acabavam de ter. 

Uma ação que também influenciou o caráter da 

Culto, que agradeceu esta “boa ação”, pagou a 

máquina em 6 meses, e passou a fazer aos 

outros o que lhes tinha sido feito. 

Gonçalo Barreto ainda tem muito para dar 

a tudo e a todos!

Utilização do bigode para criar 

awareness para o Movember –

ajudando a angariar dinheiro 

para a fundação. 



A APESSA realiza 

anualmente o Arraial das 

Famílias, a festa de cariz 

solidário que celebra o final 

de cada ano letivo e reúne toda 

a comunidade escolar, 

familiares e amigos, em 

paralelo com o Festival 

ArtiSport, numa tarde cheia   

de animação e bons 

momentos de convívio.

O Arraial das Famílias de 2017 

teve lugar a 3 de junho e foi um enorme 

sucesso - deixou-nos de alma e coração 

cheios!

A APESSA contou com uma equipa 

espetacular e incansável que, trabalhando 

em conjunto, permitiu que se vivesse um dia 

de festa em família, com alunos, pais, 

Direção, professores e funcionários.

A solidariedade e o espírito de entreajuda 

foram determinantes e muito agradecemos 

o apoio da Escola e da fantástica equipa de 

funcionários, com toda a logística no local, 

dos pais e encarregados de educação, 

com o contributo de comida e bebidas, e dos 

vários patrocinadores, que ofereceram produtos 

e serviços para venda e para o sorteio de rifas.

Este ano desafiámos todos estes “parceiros” a 

ajudarem-nos a ajudar a Associação Mimar e 

conseguimos a fantástica receita de 4.500€ para 

esta Instituição de Solidariedade Social da 

freguesia do Estoril, que acolhe crianças dos 0 

aos 6 anos, sem família natural conhecida ou 

que tenham por ela sido abandonadas ou 

retiradas por decisão judicial.

Para além dos já conhecidos ex-libris do Arraial 

das Famílias, as iguarias do Project Cooking que 

são cada vez mais procuradas, o delicioso porco 

no espeto ou o bolo do caco, os bolos caseiros 

e as bebidas sempre frescas, que fazem delícias 

de miúdos e graúdos, a grande novidade deste 

ano foi a banca da horta da Escola. 

O sorteio de cabazes de produtos biológicos da 

horta foi um sucesso e os pequenos animais da 

“quinta” fizeram sensação junto dos mais 

pequenos.



Para entretenimento, contámos, mais uma 

vez, com as exibições desportivas dos alunos 

da ArtiSport, com o torneio de futebol 

ArtiSport/Apessa entre pais/funcionários  e 

as atuações musicais dos alunos do 

Musicentro, não tendo faltado o escorrega 

insuflável, que é sempre muito disputado 

pelos mais pequenos. 

Tivemos ainda este ano a ajuda dos

Escuteiros do Estoril, que conseguiram

entreter as mais novos com os seus jogos de 

audácia.

A quermesse foi outro polo de atração das 

famílias, bem como as Artes Plásticas, que 

trouxeram os acessórios mais coloridos do verão 

e a Dona Geringonça – a máquina da 

transformação - para fazer pura magia!



Um obrigada à Junta de Freguesia Cascais 

Estoril, à Unicer, Trina, Horas e Ouros, Apeadeiro, 

Jumbo, Delta Cafés, Molde Faianças, Waka

Cevicheria, Páteo do Petisco, Taberna 

Clandestina, Confraria, Dream Crafts, Burguês, 

Little Angels, Surf N Paddle, A Oficina, Casa de 

Sabicos e a 2 East, e a todos os Pais e 

Comunidade Educativa Salesiana que permitiram 

que este Arraial das Famílias fosse um sucesso. 

Em virtude da enorme ajuda que recebemos por 

parte de patrocinadores e pais, a APESSA teve 

ainda o prazer de, em nome de todos os pais, 

poder doar à SOLSAL várias paletes de 

sumos e refrigerantes, tendo ainda 

entregue várias paletes de águas aos

Bombeiros de Alcabideche, que as 

reencaminharam para Pedrógão.



O que andamos a fazer 

Dia solidário 
A APESSA deixa a sua 

marca na MIMAR

A ação de solidariedade da APESSA não 

terminou no dia do Arraial. 

Quisemos continuar a ajudar…

A Mimar precisava de ajuda e a APESSA foi 

dar “vida nova” aos bancos e mesa de 

jardim da Casa Mimar.

Foi no dia 23 de julho que aconteceu o “Dia 

Solidário APESSA”, um domingo diferente e 

muito especial.

Apesar de trabalhoso, é certo, foi um dia 

vivido com muito amor e carinho e também 

sempre com alegria, porque sabe tão bem 

fazer o bem!

Entre tintas e pincéis e um vento 

constantemente a desafiar, a equipa 

da APESSA não desistiu até terminar a sua 

tarefa de deixar de “cara nova” os bancos e 

mesa de jardim da Casa MIMAR, até porque os 

nosso “clientes” de palmo e meio merecem tudo 

do melhor!

Terminámos este Dia Solidário de alma e 

coração cheios!

Foi uma experiência tão gratificante que a 

APESSA está a pensar repeti-la e para o ano 

conta fazer mais Dias Solidários convidando os 

pais a colaborar!



Anjos da guarda 

do 1º Ciclo 

Teresa Céu Isa  Beta  



Vamos conhecer algumas das 

mulheres que fazem parte do dia a 

dia dos nossos filhos no 1º Ciclo, 

que vai desde a Pré e Infantil até ao 

4º Ano. 

Beta – na escola há 18 anos, apenas há 4 no 

1º Ciclo 

Isa – na escola há 7 anos 

Céu – na escola há 47 anos, de notar que 

chegou aos Salesianos do Estoril com 14 

anos 

Teresa – na escola há 23 anos 

A APRESS quis saber como são as primeiras 

semanas de aulas, especialmente para os 

novos alunos. Este é sem dúvida o período 

mais “puxado” para toda esta equipa de 

apoio. 

A resposta foi unânime: fazer com que os 

meninos e meninas se sintam em casa, e 

tratá-los como se fossem seus filhos e filhas.

“Nós colocamo-nos do lado das mães e 
fazemos o que gostaríamos que fizessem 
pelos nossos filhos, como se fossem nossos. 
“É tudo com amor”. Amor, carinho e afeto é 
tudo o que uma criança precisa nos 
primeiros dias de aulas, numa escola nova. 
E nós estamos aqui para isso.
Quando os pais chegam ao fim do dia, 
queremos entregar crianças felizes que 
adoraram o seu dia de escola e que não 
querem ir para casa! Essa é a nossa 
missão.” 

Dizem, com amor, que “O mês de julho é terrível 
para nós, sem crianças” mas logo acrescentam 

que é fantástico quando os encontram na praia, 

no paredão ou na missa, correndo para as 

cumprimentar!

E que mais podemos acrescentar? 

Nada, simplesmente nada. 

6º Sentido 
A equipa de apoio conhece cada aluno tão bem 

quanto a palma da sua mão. E sabe que cada 

criança tem as suas características, que cada 

situação é única, que cada dia é diferente do 

outro. 

“É tentar sempre ir ao encontro do menino. 
Aconchegá-lo, porque nos primeiros tempos –
uns mais do que outros, claro – precisam de 
muito apoio, muito carinho, muito afeto, muito 
aconchego.”

Sabem perfeitamente quando uma criança 

precisa de ficar ali, ao seu lado, mais um recreio 

ou até mais um dia. E também sabem quando 

está na hora de as deixar num grupo para 

começarem a brincar. 

Sabem quando a dor de cabeça é verdadeira e 

sabem quando não é. E também sabem quando 

é preciso fingir que é. “Tentamos chegar a 

todos”.

Amor com amor se paga 

O lema é “carinho máximo”. 

Uns precisam de mais, outros de menos. E o 

carinho vem em formas muito diferentes. Pode 

ser emprestar uma perna para servir de âncora, 

pode ser dar a mão bem forte, trocar um olhar e 

um sorriso de encorajamento, levantar as 

sobrancelhas e abanar a cabeça, levar à 

enfermaria, ajudar a atar o sapato ou procurar a 

mochila dos livros perdida, mesmo quanto está 

ali, à frente do nariz. 



“Saberem que estamos ali para o que der e 
vier, e dar-lhes o máximo de apoio.”

A Isa explica, de coração aberto, que “No 
início do ano andam sempre agarrados a 
elas” mas sabe que “dali a uns dois ou três 
dias já ficarão mais à vontade” e portanto 

não tem dúvidas em concluir que é bom e é 

mesmo importante aquele mimo extra nos 

primeiros dias, porque, no fundo, elas 

sabem que todos os meninos têm o seu 

tempo de integração, mas que todos se 

integram lindamente!

E os alunos e alunas nunca esquecem estes 

pequenos gestos de afeto que se depositam 

nas suas memórias e que as acompanham 

para sempre.

Conta a Teresa que o aluno Salvador 

Sommer Sacadura (hoje finalista) encontrou-

a este ano num arraial e veio ter com ela de 

sorriso rasgado na cara e perguntou-lhe: 

“Lembra-se do meu primeiro dia? Quando 
me levou pela mão à minha sala que eu 
não sabia onde ficava? Vou ter saudades 
suas.”

Mas, na mesma medida em que a equipa 

apoia as crianças, as crianças são fonte de 

vida para a equipa. “São como se fossem 
nossos filhos! Reparam em tudo: cabelo 
cortado, penteado novo, unhas pintadas, e 
para nós é bom ouvir. Há episódios todos os 
dias…” (e a Céu emociona-se…)

As crianças são genuínas, sem papas na 

língua. Uma fonte de sentimentos puros e 

falados bem alto. 

E quando os meninos passam para 

o 2º Ciclo?

“Ui, é muito difícil! Mas uns vão e vêm 
outros… Vemo-los crescer mas eles voltam 
para nos ver, perguntam por nós nos 
recreios.”

A ida para o 2º ciclo acaba assim por ser vista, 

de forma unânime, como uma passagem, 

porque eles “Crescem e ganham asas” pois o 

que lhes “custa mais é mesmo quando vão 
embora após o 12º ano”.

A Beta conta que já foi abordada no hospital de 

Cascais por um médico que lhe veio perguntar 

se era ela, porque se lembrava dela. “É 
comovente e damos graças a Deus por vê-los já 
no seu caminho”.

E é assim que os dias passam, num

equilíbrio permanente entre dar amor, educar e 

ensinar a respeitar… Os ensinamentos de D. 

Bosco estão sempre presentes e são aplicados 

amiúde, transmitindo aos alunos os valores e o 

amor salesiano até nas pequenas coisas, 

aproveitando muitas vezes os ensinamentos 

dados no “Bom Dia” daquela manhã! 

“Já me aconteceu encontrar uma criança que só 
esteve dois anos na Escola, no Pré-escolar há 
alguns anos, mas que me viu há um mês atrás 
e reconheceu-me e veio cumprimentar-me com 
muita alegria. Nem sempre acontece, mas sei 
que o marcou…”, conta a Céu.

A última pergunta da nossa entrevista deixou a 

Céu em lágrimas: sendo a que mais anos tem na 

Escola, do que vai sentir mais saudades destes 

tempos? “Vou sentir a falta dos recreios cheios 
de gente, acho que vai ser isso.” 

Esta equipa de mulheres, que 

dão apoio ao 1º Ciclo, vivem 

com emoção todos os dias e 

adoram o que fazem. 

A mensagem que querem deixar aos pais, em 

nome de toda a equipa de anjos da guarda dos 

nossos filhos, é que podem estar descansados. 

“Os meninos ficam bem entregues, esta é uma 

casa cheia de crianças felizes”.



O que andamos a fazer 

Escola de Pais 
No passado dia 27 de abril, no Auditório da 

Escola, a nutricionista Ágata Roquette 

veio falar-nos de “Comida Saudável, 

Miúdos Saudáveis”. 

Ágata Roquette, licenciada em Nutrição e 

Engenharia Alimentar e em Ciências da 

Nutrição, é autora de 4 livros e uma 

nutricionista de referência no mercado 

nacional. 

Na Escola de Pais, a Ágata veio dar dicas 

para melhorar a alimentação dos nossos 

filhos, com as boas regras que devem ser 

seguidas, receitas e sugestões saudáveis 

para usar nas refeições de todos os dias e 

ajudar a compor as lancheiras da escola. 

A sala estava cheia 
e a palestra foi um 
sucesso. 

A preparar 

2017/18 

A APESSA continua a trabalhar 

empenhadamente no projeto fardas e manuais 

“em 2ª mão” que teve, este ano, um aumento 

exponencial de pedidos por parte dos pais.

Dado que a possibilidade da APESSA satisfazer 

todos os pedidos depende da quantidade de 

fardas e manuais disponíveis, continuamos a 

apelar aos pais que entreguem os manuais e 

fardas usadas que já não necessitem.

Os pedidos são atendidos e as reservas feitas de 

acordo com a “ordem de chegada” e 

obviamente de acordo com a disponibilidade.

Contamos receber mais livros até ao início de 

setembro, sejam manuais escolares sejam livros 

de apoio.

Relembramos que estes artigos são vendidos a 

preços simbólicos: livros a 1€ e cada peça de 

roupa a 2€, e que a receita das vendas reverte, 

na sua totalidade, a favor da SOLSAL –

projeto de solidariedade da Fundação 

Salesianos.

Em altura de férias de verão, a sala da APESSA 

estará aberta em dias específicos e o aviso dos 

dias e horários são sempre publicados na nossa 

página de Facebook. 

Estejam atentos e façam um LIKE na nossa 

página para estar sempre a par destas 

informações e outras novidades.

Boas férias! 

https://www.facebook.com/apsalesianosestoril/
https://www.facebook.com/apsalesianosestoril/
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responsabilidade da APESSA, cujo público-alvo 
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