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Bo Nadal!
Dende Altair queremos desexarvos un bo Nadal e un ventureiro ano 2018
facendo un repaso da nosa actividade no último trimestre.
Cómpre aclarar, antes de nada, que en Chao de Castro - Altair Burela as
reunións semanais se atopan agora mesmo paradas porque se está a
reformular o funcionamento deste grupo de cara ao novo ano. Hai que coller
forzas!
En Seteportas - Altair Compostela estanse a integrar no barrio logo de mudarse
para o novo local da rúa do Home Santo, nº 29. Alí continúan coas súas
actividades semanais os sábados pola mañá, facendo que este novo espazo
sexa cada vez máis propio.
A praciña situada fronte ao local está a ser um lugar moi concorrido para
desenvolver algúns dos xogos preferidos da rapazada, coma o pano ou a pilla
manteiga. Tamén están descubrindo pouco a pouco o barrio, a rúa de San
Pedro, o parque de Bonaval... e coñecendo ás veciñas e veciños participando
em propostas coma o mercado do Caracol.
E xa podemos anunciarvos que en canto o local sexa un espazo máis
confortábel para todas, celebrarán unha festa para presentarse e coñecer
mellor á comunidade.
Cómpre resaltar que aumentou o número de rapaces e rapazas, polo que
puideron comezar a desenvolverse por grupos de idade: un de pícaras e outro
de insurreiras, con cadanseu espazo diferenciado.
Durante os últimos sábados, as pícaras comezaron a elaborar unha nave
espacial para desprazarse e facer voar a imaxinación. Nesta nave, atópase
tamén un compañeiro moi curioso, o trasno, que está a espera de facer
algunha das súas no campamento de Nadal.
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Pola súa banda, o grupo das insurreiras comezou a argallar unha nova
expedición relacionada coa mitoloxía e a astronomía, elaborando un grande
xogo para desenvolver tamén no campamento de Nadal.
Porque si, xa está aí ás portas o campamento de Nadal! E, desta volta, as
Seteportas viaxarán até Arcos, en Ponteareas. A aventura comezará o día 26
para as insurreiras e o 27 para as pícaras, rematando ambos grupos o día 29. O
prazo para anotarse aínda está aberto!
Coa chegada das vacacións, o último sábado de actividades de decembro
aproveitarán para facer conxuntamente unha árbore de Nadal con materias
reciclados e para preparar o campamento.
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Seteportas no parque de Bonaval

Seteportas o 25 de novembro
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Seteportas celebrando o Samaín
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Seteportas celebrando o Samaín
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Seteportas no mercado do Caracol
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Namentres, en Cabo Verde...

No mes de outubro o grupo Estrelas - Altair Cabo Verde centrou as súas
actividades nas festividades do mes da súa cultura e no Día das Bruxas. Arredor
desta celebración, desenvolveron un proxecto de recollida de historias, lendas
e costumes que culminou cunha grande festa para a cal confeccionaron os seus
propios traxes e caracterización.
Agora están inmersas no proxecto ‘O misterio do nosso Natal’, que tamén
culminará cun encontro festivo ao que poderán asistir todas as crianzas da
zona.
Ademais, en xaneiro irán novamente de campamento logo da boa sensación
coa que quedaron tras a súa primeira experiencia como acampadas.
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