
Setembro, novo tempo, com 
novos desafios! 
Terminou o verão, com sa-
bor a férias e com muitas 
festas e aos poucos retoma-
mos as atividades duma for-
ma mais regular, nomeada-
mente com o início do ano 
escolar e das atividades na 
nossa creche. Foi mais um 
ano intensamente vivido, no 
qual constatámos o aumento 
das atividades e do número 
dos nossos utentes nas várias 
respostas sociais do Centro 
Social Paroquial de Atalaia. 
Procurámos ao longo deste 
ano tornar sustentável e 
aproximar o CSPA da comu-
nidade que o envolve. Nesse 
sentido damos as boas vin-
das à nova diretora técnica e 
às novas colaboradoras. Re-
cordo alguns momentos 
significativos da nossa Insti-

tuição na passagem do pri-
meiro ano da minha presi-
dência: A festa de Natal em 
conjunto com a catequese, 
as várias atividades promo-
vidas pela Liga de Amigos, 
as atividades de sensibiliza-
ção realizadas no nosso es-
paço, a missa mensal e o 
convívio que tem sido vivi-
do no nosso Centro. 
Desejo um bom início de 
ano com muito cuidado e 
empenho na realização da 
missão por parte dos colabo-
radores e muita alegria e 
felicidade para os nossos 
clientes e familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Ricardo Madeira 
Presidente do CSPA 
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Centro de Dia e Creche de Atalaia 

Voluntariado 

“Por vezes sentimos que o 
que fazemos não passa de 
uma gota de água no Ocea-
no mas o Oceano ficaria 
bem mais pequeno sem ela” 
 

Madre Teresa de Calcutá 

 

Segundo o art.º 2.º da Lei n.º 
71/98, de 3 de Novembro, o 
voluntariado é o conjunto de 

ações de interesse social e 
comunitário, realizadas de 
forma desinteressada por 
pessoas, no âmbito de proje-
tos, programas e outras for-
mas de intervenção ao servi-
ço dos indivíduos, das famí-
lias e da comunidade, de-
senvolvidos sem fins lucra-
tivos por entidades públicas 
ou privadas. 
Não são abrangidas pela 
presente Lei as atuações 
que, embora desinteressa-
das, tenham um carácter 
isolado e esporádico ou se-
jam determinadas por razões 

familiares, de amizade e de 
boa vizinhança. 
O CSPA lança o desafio  

à população e a todos os 

interessados para que se 
inscrevam no Centro e pos-

sam colaborar connosco na 

dinamização do Voluntaria-
do nas várias áreas: apoio às 

atividades, apoio nos passei-

os, acompanhamento de 
utentes entre outras. Venha 

conhecer o nosso projeto de 

voluntariado: “Dar Valor 
aos Valores” 

Diretora Técnica 
Fátima Rodrigues 



Em muitos casos a reali-
dade de passagem da vida 
ativa à reforma, mais do 
que uma libertação de 
rotinas é muitas vezes 
encarada como um trau-
ma, um momento do “E 
agora?” Pois a inativida-
de, além do sentimento de 
inutilidade reduz, na ge-
neralidade da população, 
a sua capacidade financei-
ra. A tradicional vivência 
familiar de cuidar dos 
seus familiares idosos 
terminou há algum tempo 
devido, por um lado, às 
exigências profissionais 
dos filhos ou familiares 
responsáveis, por outro às 
distâncias geográficas ou 
ainda simplesmente por-
que se foi diluindo o sen-
timento de responsabiliza-
ção pelo cuidar dos mais 
velhos. Esta situação cri-
ou a necessidade de exis-
tirem cuidadores não fa-
miliares, formais para 
ajudar a suprimir as difi-
culdades dos cuidadores 
familiares, surgindo assim 
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Apresentação Diretora Técnica C.S.P.A. 

as variadas IPSS com as 
diversas respostas sociais 
desde SAD (serviço de 
Apoio Domiciliário), CD 
(centro de dia) ou lar. As-
sim, também surgiu o 
CSPA - Centro Social 
Paroquial da Atalaia com 
a particularidade de outra 
missão: apoiar as famílias 
no início do ciclo da vida: 
as crianças.  
 
Como Diretora técnica 
recém chegada  à Institui-
ção considero de uma 
extrema riqueza as res-
postas sociais em que po-
dem interagir as 2 fases 
principais da vida: a in-
fância e a 3ª idade. Du-
rante o meu percurso já 
trabalhei em áreas como a 
reinserção social, a defici-
ência e a terceira Idade, 
sendo esta última que me 
deu a maior bagagem que 
desejo aplicar no CSPA. 
Nos últimos 8 anos estive 
numa IPSS apenas com 
resposta para idosos 
(centro de convívio e ser-

viço de apoio domiciliá-
rio) e o que podemos 
aprender com quem já 
teve as lições e já passou 
pelos testes que nós esta-
mos agora a fazer é uma 
riqueza imensa. 
O Centro Social Paroquial 
de Atalaia relativamente à 
população idosa aposta no 
objetivo de dar a conhecer 
o serviço e a instituição 
com todas as áreas de atu-
ação para que assim pos-
samos apoiar mais pesso-
as quer nos domicílios, 
para que cada um possa 
permanecer no seu espaço 
com os serviços do 
CSPA, quer na própria 
instituição. As mais-
valias são o combate à 
solidão, realização de ati-
vidades de animação, pas-
seios, controlo dos sinais 
vitais, apoio à medicação, 
cuidados de imagem, en-
tre muitos outros. Aposta-
mos na área dos idosos, 
para isso temos uma en-
fermeira que presta apoio 
ao centro, uma massagista 

que faz ginástica e massa-
gem aos utentes e tere-
mos, a iniciar em breve, o 
apoio de uma psicóloga. 
Face a isto considero, da 
minha experiência, que 
temos todas as condições 
criadas para receber todos 
aqueles que assim enten-
derem. É fundamental 
motivar as pessoas de 
mais idade para a ativida-
de e participação fazendo-
as esquecer as suas preo-
cupações e acompanhá-la-
ás na fase do envelheci-
mento. 
 
Relativamente à infância 
os principais objetivos 
continuam a ser a qualida-
de do serviço e receber as 
crianças num espaço 
agradável, com uma equi-
pa tecnicamente compe-
tente e com um colo sem-
pre disponível.  
 
Da minha parte deixo o 
desejo de poder receber 
todos nas nossas instala-
ções, estando à vossa dis-
posição.  
 

Apareça! 

 

 

 

 

 

 

Diretora Técnica 

Fátima Rodrigues 

“A juventude é a época de se estudar a sabedoria, a velhice é a época de a praticar”. 
 

Jean Jacques Rousseau 

E
q

u
ip

a
 d

o
 C

e
n

tro
 d

e
 D

ia
 d

e
 A

ta
la

ia
 



Página 3 

Volume 5 

Centro de Dia 

Centro de Dia é uma respos-
ta social, que contribui para 
a valorização pessoal, parti-
lha de conhecimentos e ex-
periências pessoais, propor-
cionando ainda durante o dia 
a resolução de necessidades 
básicas pessoais, terapêuti-
cas e sócio-culturais às pes-
soas afetadas por diferentes 
graus de dependência, con-
tribuindo para a manutenção 

da pessoa no seu meio fami-
liar. 
Para além da atividade de 
animação prestamos os se-
guintes serviços nesta res-
posta: 
- Apoio social e burocrático, 
quando necessário; 
- Alimentação, de Segunda a 
Sexta-Feira; 
- Higiene pessoal; 
- Higiene habitacional; 

- Tratamento de roupas; 
- Cuidados de saúde a nível 
de enfermagem e de cuida-
dos de imagem;. 
- Acompanhamento ao exte-
rior / médico, quando solici-
tado e quando possível; 
- Convívio, passeios e visi-
tas guiadas. 
Como atividades fixas temos 
a celebração eucarística na  

terceira quarta-feira de cada 
mês, a oração do terço, as 
sessões de ginástica às terças 
e quintas, à segunda e sexta 
-feira temos encontro marca-
do com as crianças, fazemos 
ainda trabalhos com barro e 
outros materiais e exercícios 
de estimulação cognitiva 
como treinar as letras. 
Pergunte, saiba, participe! 

D.T. Fátima Rodrigues 

Festa de Final de Ano da Creche. Os utentes de Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário participaram com a música “As 
pombinhas da Catrina”. 

Dia de Estimulação Física com o jogo do balão para iniciar 
o exercício físico  

Ateliê de artes manuais, trabalhar com o barro.  

Dia de massagens localizadas e de parafina. 
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Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domici-
liário (S.A.D.) é uma respos-
ta social que consiste na 
prestação de cuidados indi-
vidualizados e personaliza-
dos no domicílio, a indiví-
duos e famílias quando, por 
motivo de doença, deficiên-
cia ou outro impedimento, 
não possam assegurar tem-
porária ou permanentemen-
te, a satisfação das suas ne-

cessidades básicas e/ou as 
atividades da vida diária. O 
principal objetivo desta res-
posta social é melhorar a 
qualidade de vida dos clien-
tes procurando que perma-
neçam nas suas casas o má-
ximo de tempo, evitando 
assim a sua entrada em insti-
tuições de lar. 
O Serviço de Apoio domici-
liário do CSPA tem como 

principais serviços diários: 
- Refeição (almoço e jantar); 
- Cuidados de higiene e ima-
gem; 
- Tratamento de roupa;  
- Higiene habitacional. 
Para além destes serviços os 

utentes podem ainda benefi-
ciar de atividades de anima-

ção, passeios entre outras. 

D.T. Fátima Rodrigues 

Participação 

A participação de todos na 
vida das instituições é fun-
damental para promover a 
sua imagem e o seu trabalho. 
Neste sentido iremos reali-
zar algumas atividades du-
rante o mês de Setembro e 
Outubro, pelo que deixamos 
aqui o apelo à Sua Participa-
ção.  
Dia 17/09/2013 teremos a 
peregrinação interinstitucio-
nal a Fátima. 
Dia 24/09/2013 teremos 
uma sessão de esclarecimen-
tos com a Associação de 
Alzheimer, para assinalar o 
dia Mundial da Doença e 
para ficarmos a conhecer 

este problema de saúde que 
afeta bastantes pessoas. Fi-
caremos a conhecer os sinais 
de alerta, o diagnóstico e 
como agir. 
Na semana de 07 a 11 de 
Outubro teremos a “Semana 
de Porta Aberta” onde tere-
mos atividades diárias aber-
tas a toda a população  
Dia 7- Enfermeira:” conver-
sa com diabetes” 
Dia 8- Massagista, ginástica 
e gincana adaptada 
Dia 9- Tarde cinema e pipo-
cas 
Dia 10- Rastreio Visual  
Dia 11- Matiné dançante 
Reforçamos que toda a po-

pulação pode participar, 
mediante uma inscrição pré-
via, apenas por questões de 
logística. 

Nota: estas atividades são 

totalmente gratuitas! Espera-

mos por si! 
 

D.T. Fátima Rodrigues 

Dia de Celebração Eucarística. Ensaio dos cânticos 
antes da Missa.  

Jogo da bola, realizado no exterior.  
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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=participa%C3%A7%C3%A3o+social&source=images&cd=&docid=VzrqhISMBtg-6M&tbnid=9CETmKvccwE-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kayoamado.wordpress.com/tag/participacao-social/&ei=UqooUv6pBafZ0QXTzoGIDA&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQj
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Período de Adaptação à Creche … 
 
Mais um ano letivo se inicia com crianças ansiosas 
por fazer novas descobertas e explorar o mundo que 
as rodeia. 
Este texto é dedicado a todos os pais, mas em especi-
al, aos que ficam ansiosos por nos deixarem os seus 
rebentos pela primeira vez. 
É importante para nós, enquanto Educadoras, que 
confiem em nós para entregar os vossos filhotes. Se 
eles vos sentirem seguros, também se vão sentir mais 
confiantes no dia-a-dia da Creche. 
Em fase de adaptação, é normal que as crianças cho-
rem, pois estão a separar-se dos papás. Há crianças 
em que este período é mais moroso do que em outras, 
e não há “receitas milagrosas” para se adaptarem 
mais facilmente. 
Na minha experiência enquanto Educadora, há algu-
mas técnicas que tenho observado e experimentado 
que resultam na maior parte das vezes, mas como já 
referi, não são regra, nem resulta com todas as crian-
ças. 
Aconselho-vos a experimentar: trazer a criança pela 
mão; entregar a criança com confiança à Educadora, 
sem hesitação; não fugir ou esconder-se, tentando 
dizer sempre dizer para onde vai, pois se a enganar 
ela vai sentir-se perdida; não quebrar as rotinas, prin-
cipalmente nesta fase inicial 
Com a certeza que vai ser um ano cheio de aventuras, 

brincadeiras e aprendizagens aqui vai um até já. 
 

Ed. Marisa Silva 

 

Equipa da Sala das Lagartinhas 

(4 aos 12 meses) 

 

Aux. Ação Educativa Teresa Vivas 
 

Aux. Ação Educativa Ana Carvalho  

 

Equipa da Sala das Abelhinhas 

(12 aos 24 meses) 

 

Ed. Infância / Coord. Pedagógica Marisa Silva 
 

Aux. Ação Educativa Ilda Jesus  

 

Equipa da Sala das Joaninhas 

(24 aos 36 meses) 

 

Ed. Infância Tânia Ferreira 
 

Aux. Ação Educativa Daniela Real 

ROTINA DIÁRIA DAS SALAS DA CRECHE 

HORA ATIVIDADE 

07H30 Acolhimento 

09H00 Suplemento matinal / Acolhimento 

10H00 Atividades orientadas 

10H45 Tempo de higiene / Preparação para o almoço 

11H00 Almoço 

11H50 Tempo de higiene / Preparação para a sesta 

12H00 Sesta 

14H30 Arrumação das camas / Tempo de higiene 

15H00 Lanche 

15H45 Tempo de higiene 

16H00 Realização de atividades orientadas / atividades livres 

17H00 Arrumação da sala 

18H00 Suplemento da tarde / Prolongamento 

Nota: 
O horário pode ser ajustado tendo em conta as necessidades das 
crianças 
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 Cópia de Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão do cliente e do 

responsável; 

 Cópia do Cartão de Contribuinte do cliente e do responsável; 

 Cópia do Cartão de beneficiário da Segurança Social (NISS) do cliente; 

 Cópia do Cartão do cliente dos Serviços Nacionais de Saúde ou qualquer outro 

subsistema a que o cliente pertença; 

 Comprovativo dos rendimentos do agregado familiar, nomeadamente última 

declaração de IRS ou outros documentos de natureza fiscal; 

 Demonstração de liquidação de IRS; 

 Comprovativo de Despesas com a aquisição de medicamentos de uso 

continuado de doença crónica; 

 Relatório Médico relativo a quaisquer situações de dependência do candidato; 

 Comprovativo de Despesa mensal com a Habitação (Renda ou Empréstimo 

bancário); 

 Declaração Médica da inexistência de doença infecto-contagiosas ou 

perturbação mental impeditiva no normal funcionamento do Centro de Dia. 

 Encargos médios mensais com transportes públicos. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO CENTRO DE DIA E SAD 

 Documentos de Identificação, Contribuinte, Segurança Social, Serviços de Saúde da criança e do Enc. Educação; 

 Boletim de Vacinas; 

 Declaração médica; 

 Comprovativo dos rendimentos e despesa mensal com habitação do agregado familiar; 

 Demonstração de liquidação de IRS; 

 Declaração do Enc. Educação com indicação explícita a quem poderá ser entregue a criança. 

 Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o poder paternal. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NA CRECHE 

CRECHE 

07H30 - 19H00 

CENTRO DE DIA 

09H00 - 17H00 
HORÁRIOS 
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2 Anos de existência 
 
(03/09/2011) 
 
Em mês de aniversário gos-
taríamos de deixar, em ima-
gens, um pouco da história 
do Centro Social Paroquial 
de Atalaia o qual construiu 
um projeto institucional am-
bicioso, assente em metodo-
logias e atividades orienta-
das para os interesses e ne-
cessidades de todos os seus 
beneficiários tendo em vista 

quer o desenvolvimento 
harmonioso das crianças, 
quer o envelhecimento ativo 
e bem-sucedido dos senio-
res. Apostamos num grupo 
de colaboradores ativos, 
empenhados e dinâmicos 
para que o CSPA possa con-
tinuar a prestar à comunida-
de, os serviços que o torna-
ram uma instituição credí-
vel: 

“Compromisso, trabalho em equipe e melhoria contínua, 
são chaves para conquistar excelência em qualidade e 
satisfação dos clientes”. 
 

Marcelo Sousa da Silva 

Terreno  

20-05-2009 

08-11-2009 

21-07-2009 

 23-0
5-20

10
 

Bênção 

19-08-2011 

http://pensador.uol.com.br/autor/marcelo_sousa_da_silva/


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ATALAIA 

ATENDIMENTO 
SECRETARIA  

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

VISITAS AOS UTENTES 
DO CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRECTORA TÉCNICA 

14H30 - 16H00 

HORÁRIOS 

ATENDIMENTO 
EDUCADORAS INFÂNCIA 

1ª e 3ª Quintas-Feiras 
de cada Mês 

16H00 - 17H00 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 

 

Rua Fernando Moura Aparício, n.º1 

2260-049 Atalaia VNB 

Tel:  249 719 149 

Fax: 249 710 016 

 

geral@cspatalaia.net 

Centro de Dia: em destaque o Casal Bonifácio e Maria 

A Dª. Maria Contente e o Sr. 
Bonifácio Grácio são utentes 
de Centro de Dia desde 
Agosto de 2013, o senhor 
com 84 anos e a senhora 
com 80 anos. A boa disposi-
ção é atributo de ambos.  
O casal nasceu no Tramagal, 
mas não viveram lá a vida 
toda. Passaram pelo Cacém, 
Casalinhos de Alfaiata, Tor-
res Vedras e por fim Cardal, 
conselho da Barquinha, sem-
pre com uma vida profissio-
nal ativa, a D Maria traba-
lhava como costureira e o 
Sr. Bonifácio como desenha-
dor na Sacoor. 
Este casal conheceu-se nos 
bailes e andaram juntos no 
teatro, participando em vá-
rias peças das associações da 
Terra.  
A Dª. Maria confessa que na 
primeira vez que viu o Sr. 
Bonifácio achou que ele era 

gozão e que tinha a “mania” 
que era mais que os outros. 
Os pais de ambos não apro-
vavam a relação, mas quanto 
mais os contrariavam pior 
era, lá diz o ditado “fruto 
proibido é o mais apeteci-
do”. Eles comunicavam por 
bilhetes e quem os entregava 
eram as amigas da Dª. Ma-
ria. 
Hoje, estão juntos há 59 
anos e têm dois filhos e vá-
rios netos. 
O casal está no Centro Soci-
al Paroquial da Atalaia, por-
que se sentiam muito sozi-
nhos, queriam ter mais ativi-
dade, convívio e apoio na 
parte da saúde. A Dª Maria e 
o Sr. Bonifácio são muito 
participativos e bem-
dispostos e estão satisfeitos 
com o serviço prestado. 

Animadora Susana Ferreira 

Aniversário dos Clientes 

03 de Janeiro Silvina Vital  01 de Maio António Machado 

20 de Janeiro Rosa Santos  06 de Junho Maria Tomásia 

26 de Janeiro David Valente  02 de Setembro Joaquina Diniz 

10 de Fevereiro Olinda Conceição  01 de Outubro Maria Graça Martins 

12 de Março Maria Edita Bastos  18 de Novembro Maria Contente 

08 de Março Elvira Carregueira  03 de Dezembro Bonifácio Grácio 

21 de Abril Antónia Silva  09 de Dezembro Maria Matos 

23 de Abril Alda Diniz  28 de Dezembro Maria Alice Dias 

     

https://pt-pt.facebook.com/CSPA.CDCRA  

https://pt-pt.facebook.com/CSPA.CDCRA

