
 

 

Estando sensibilizados com o 

flagelo dos incêndios que assola-

ram o nosso país a 15/outubro, a 

administração lançou o desafio 

de realizar o convívio numa das 

zonas afetadas, apoiando assim a 

economia local. 

A escolha recaiu sobre PAMPI-

LHOSA DA SERRA, e de imediato 

foram desencadeadas várias 

iniciativas de solidariedade, às 

quais todos os colaboradores 

abraçaram de forma entusiasta. 

Pouco passava das 09:00 quando 

o apito de partida soou. 

As mais de  40 famílias estavam 

prontas para viver mais um dia, 

diferente e de convívio com 

quem passamos a maior par-

te da nossa vida. 

A expetativa era enorme…o 

que iríamos encontrar? que 

paisagens teriam restado? 

que sensação experimenta-

ríamos ao serpentearmos 

aquelas  encostas? 

Uma certeza havia no olhar 

de cada um… a EQUIPA 

MACOLIS  não ficou indife-

rente, a MACOLIS ficará para 

sempre na memória da PAM-

PILHOSA DA SERRA. 

Trouxemos connosco a humilda-

de, o espírito aberto e a esperan-

ça de cada uma das pessoas com 

quem nos cruzámos. 

A força que nos moveu… um 

gesto que fez toda a diferen-

ça e que permanecerá na 

memória dos que a viveram 

UMA EQUIPA UNIDA_DOIS PAÍSES_UMA CAUSA 

O duro confronto com a realidade 

as imagens que dispensam apresentações 
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 MACOLIS BOA VISTA—

LEIRIA 

 

 VISITA À ALDEIA DE 

XISTO DE FAJÃO 

  

 MISSÃO SOLIDÁRIA 

“uma árvore por Pam-

pilhosa da Serra 

 

 ALMOÇO E CONVIVIO 

NO VILLA PAMPILHO-

SA HOTEL 

Nesta edição: 

O museu de FAJÃO 2 

Ação Solidária “Uma 

árvore por PAMPI-

LHOSA DA ERRA 

2 

O Convivio 2 



Antiga Vila, encaixada numa 

pitoresca concha da Serra,  perto 

da nascente do Rio Ceira, 

entre altos e gigantescos pene-

dos de quartzito, cuja configu-

ração faz lembrar antigos caste-

los naturais.   

Fomos recebidos com um fan-

tástico lanche no JUIZ DE 

FAJÃO seguida de uma visita 

ao Museu MONSENHOR 

NUNES PEREIRA, pela gentil 

Guia do Município da Pampi-

lhosa da Serra, Maria. 

Chegada a comitiva ao hotel , 

era altura da confraternização e 

convívio que nos levaram a 

percorrer um caminho, não de 

um dia, mas de um ano inteiro 

de trabalho. 

 

Aldeia de xisto_FAJÃO 

O momento alto_CONVÍVIO, ANIMAÇÃO, UNIÃO DE 

EQUIPAS E PAISES 

Ação solidária_Uma árvore por PAMPILHOSA DA SERRA 

Um marco que deixou raízes 

nos colaboradores, acompa-

nhantes e filhos.  

A FAMILIA MACOLIS ficou 

mais rica. 
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Legenda que descreve a 

imagem ou gráfico. 

Porque mais do 

que palavras, são 

necessárias ações. 

A EQUIPA 

MACOLIS quis 

ser diferente… 

E FOI 



Num dia marcado pelo simbo-

lismo haviam 84 olhos postos 

na chegada do ainda velhinho 

das barbas brancas. 

Mas na impossibilidade do 

trenó chegar a tempo, enviou 

duas lindas “Mães Natais” que 

fizeram as delicias dos 

pequenos. 

E de alguns graúdos tam-

bém. 

As “mães Natal” a abrilhantar o momento 

 ANIMAÇÃO, ALEGRIA, BOA DISPOSIÇÃO… QUE SEJAM 

INGREDIENTES QUE NUNCA NOS FALTEM PELA VIDA FORA 
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 ATÉ PARA O ANO!!!!!  


