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CONVITE PARA A FESTA DE NATAL

Da Associação Torre Amiga (associacaotorreamiga@gmail.com) recebemos o seguinte
simpático convite
para a festa
de Natal do bairro da Torre, Camarate, protagonizado pelas próprias crianças

Amigos e amigas que nos têm apoiado,

Nós as crianças do bairro da Torre em Camarate, junto com a nossa mãe do bairro e o Pároco
da Paróquia de São Tiago Maior de Camarate, tivemos este ano a ideia de vos convidar mais
uma vez para virem viver e partilhar connosco o próximo dia 21 (ver programa em baixo) o
nosso Natal, com a nossa árvore e presépio de esperança onde todos nós, familiares, amigos e
convidados teremos um dia para deixar a nossa voz, a nossa mensagem de esperança, para
juntos termos um dia diferente em família.

Como muitos de vocês sabem continuamos a viver num bairro muito precário, cheio de lixo,
onde chove dentro das nossas casas, não temos casas de banho, as nossas casas não têm
cozinha, enfim... Como se não bastasse toda a nossa miséria, tiraram-nos a luz elétrica há três
anos. Com isso os nossos vizinhos e irmãos amigos, perderam as suas casas no passado
Verão num incêndio que levou 13 famílias do nosso bairro. Muitos dos realojamentos levam os
nossos amigos e suas famílias para situações piores do que as que viviam aqui no nosso
bairro, e que não deviam acontecer.

Mas temos que perdoar e continuar a festejar a vida.
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Vimos agradecer por todo o apoio e contamos convosco! A festa vai ser muito linda! Venham
ver como o nosso amar e partilhar são bons! A Paz!

Nós as crianças do bairro da Torre, a nossa Mãe do bairro e o Pároco da Paróquia de São
Tiago Maior de Camarate desejamos a todos um feliz Natal!

2/2

