Caldas da Saúde, 6 de novembro 2020
Caríssima comunidade educativa alargada das Caldinhas
(educadores, famílias, antigos alunos, e demais amigos)
esperemos que estejam todos bem, a viver o melhor possível estes tempos invulgares que nos toca
atravessar.
Vimos escrever-vos por causa do Concerto Solidário da Assoc. P. Simão Rodrigues, SJ, marcada para a
próxima sexta-feira 13 de novembro. Como muitos já sabem, a APSR,SJ tem como missão o apoio a
alunos e famílias de menores recursos que frequentam alguma das escolas do Colégio das
Caldinhas, nomeadamente em necessidades ligadas aos estudos e em articulação estreita com os
Gabinetes Sociais das escolas. A APSR,SJ tem dois “eventos grandes” de angariação de fundos por
ano (o Jantar Solidário em junho, e a Conversa-Concerto Solidária em novembro), fundos estes que
se juntam aos que um conjunto pequeno mas dedicado de doadores vai oferecendo regularmente.
Há quem de vós seja doador regular, mesmo de quantias pequenas, e isso é muito de agradecer, pois
ajuda-nos a orçamentar as ajudas com mais previsibilidade. Há quem opte por vir a estes eventos
semestrais, o que também se agradece muito. Mais sobre a APSR,SJ e o seu trabalho pode ser
encontrado no site www.apsrsj.pt.
Ora neste ano de pandemia, e à semelhança de tantas outras organizações sociais, também a
APSR,SJ teve que se reinventar. O Jantar Solidário “presencial” passou ao modo “takeaway”, numa
organização excecional dos cursos profissionais de Restauração e Pastelaria do INA (e que teve o
sempre presente apoio multimédia da Oficina, como também se pode ver no site). Agora, desafiados
a encontrar alternativa à Conversa-Concerto Solidária presencial, optámos por evitar o “online”, e
desafiámos desta vez a APINA (a escola infantil do Complexo) a colaborar connosco. As crianças de
cada uma das 5 salas ficarão assim encarregues de desenhar ainda em novembro, em grupo, um
postal de natal, ligado ao tema do ano do Colégio (e muito natalício) "Acolher-te". Logo depois a
APSR,SJ encarregar-se-á de os imprimir, de forma a podermos colocar à venda esses “packs de 5
postais” a toda a comunidade educativa das várias escolas, a partir do início do Advento. Quem
seja “escritor habitual de postais de Natal”, pois o nosso convite é que aguarde mais três semanas. E
quem não seja... nunca é tarde para lhe ganhar o gosto :) !!
Iremos então dando notícias, e obrigado desde já pela atenção e pela ajuda de todos. Um abraço
cordial e grato, e continuação de bom tempo de Outono!
P. Filipe sj, Sara, Vitor, Ana e Nuno (e João)
(Direção APSR,SJ)

