
Querido e buscado ao longo 

de 3 décadas, o Centro Soci-

al em Atalaia é hoje uma 

realidade. 

É hoje a concretização de 

uma ideia que começou a 

germinar nos anos 80, com a 

Comissão Paroquial e o Pa-

dre Fernando da Luz e que 

foi assumida e alimentada 

nos anos 90 pela ADESFA 

(Associação para o Desen-

volvimento Social da Fre-

guesia de Atalaia), constituí-

da por um conjunto de pes-

soas para quem Cidadania e 

Solidariedade não são pala-

vras vãs. 

Na 1ª década do novo milé-

nio, foi possível unir e con-

jugar as boas vontades e 

forças necessárias para che-

garmos a este ponto de não 

retorno: O Centro Social é 

um sonho concretizado! 

É ainda uma criança a 

aprender a andar, a precisar 

de apoio e carinho, mas, por 

saber que tem raízes bem 

fundas no querer desta Co-

munidade, olha o futuro nos 

olhos e já trabalha na cria-

ção da Resposta Social de 

Lar de Idosos (ver pág. 6 - 

Liga de Amigos). 

Neste 1º número do Crescer 

Solidário, começamos a 

Do Sonho à Realidade 

Historial do Centro Social Paroquial da Atalaia 

10 Novembro 2001 

Reunião dos representantes 

dos organismos paroquiais 

em que se decide solicitar ao 

Sr. Bispo de Santarém a 

Ereção de um Centro Social 

Paroquial e sufrágio dos 

elementos a propor para os 

órgãos sociais. 

 

14 Novembro 2001 

Ofício ao Sr. Bispo com a 

solicitação atrás referida e 

pedido de aprovação do es-

tatutos. 
Continua na página 4 
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enunciar os momentos mais 

significativos do nosso per-

curso histórico e damos nota 

das vivências destes primei-

ros meses de atividades nas 

Respostas Sociais de Creche 

e Centro de Dia. 

Existimos para servir a Co-

munidade. Além da Creche 

e do Centro de Dia, temos 

Acordo de Cooperação com 

o Centro Distrital da Segu-

rança Social para prestar 

Serviços de Apoio Domici-

liário. 

Venha conhecer-nos... Já 

conhece, venha visitar-

nos...! 

Pe. Laranjeira 

(Presidente Direção CSPA) 



O Centro Social Paroquial 

de Atalaia (C.S.P.A.) é uma 

Instituição Particular de So-

lidariedade Social, sem fins 

lucrativos. 

Dispõe de três respostas 

sociais, com Acordo de Co-

operação com a Segurança 

social: 

• Creche com Berçário 

“Nossa Senhora d’Atalaia”, 

a funcionar desde o dia 5 de 

Setembro de 2011 - acolhe 

crianças dos 4 aos 36 meses 

numa estrutura socioeducati-

va orientada para o seu de-

senvolvimento global. 

• Centro de Dia “Senhor 

Jesus d’Ajuda”, a funcionar 

desde o dia 30 de Setembro 

de 2011 - acolhe pessoas 

com idade igual ou superior 

a 65 anos e visa o bem-estar 

físico, psíquico e emocional 

Centro Social Paroquial de Atalaia 

Atividades 

C.S.P.A., Sr. Vasco Serra. 

Na nossa banquinha de ven-

das foram expostos alguns 

trabalhos do Atelier de La-

vores. 

Foi confecionado Doce de 

Abóbora com a colaboração 

dos utentes de Centro de Dia 

e Creche, o qual mereceu 

muitos elogios. 

Neste dia realizámos um 

pequeno Magusto na sala 

convívio do Centro de Dia, 

com a presença de vários 

familiares dos Utentes das 

Respostas Sociais, elemen-

tos da Direção e da comuni-

dade. 

A tarde foi animada pelo 

Acordeonista amigo do 
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Em ambiente familiar, recor-

dámos o nascimento do me-

nino Jesus, com uma drama-

tização levada a cabo pelos 

utentes do Centro de Dia, 

em conjunto com as crianças 

da resposta social da Creche.  

Esta comemoração correu 

bastante bem, foi um enor-

me sucesso, para grande 

satisfação de todos, princi-

do utente, promovendo a sua 

qualidade de vida; 

• Serviço de Apoio Domici-

liário “Senhor Jesus d’Aju-

da” – destina-se a pessoas 

que necessitem de apoio no 

seu domicílio e prevê a sa-

tisfação das necessidades 

básicas, promovendo a sua 

qualidade de vida. 

Está previsto no nosso Plano 

de Ação a Distribuição de 

Refeições no Âmbito das 

“Cantinas Sociais” e a cons-

trução do Lar de Idosos do 

C.S.P.A. . 

Com empenho e dedicação 

todos os dias crescemos um 

pouco mais… 

 
Cristina Alves 

(Diretora Técnica) 

 

 

Festa de S. Martinho - 11 Novembro 2011 

Festa de Natal - 16 Dezembro 2011 

palmente dos idosos que se 

mostraram bastante emocio-

nados.  

Esta festa contou com várias 

surpresas, nomeadamente, 

com um leilão de centros de 

mesa, elaborados pelos pais 

das crianças da creche, pelo 

sorteio de um cabaz, e pela 

distribuição de presentes, 

para os utentes das duas 



Dia e da Creche. Cantámos 
os Reis em que os idosos 
envergaram orgulhosas 
coroas, terminando o conví-
vio com um lanche onde 
reinou o bolo-rei. No dia 10 
de Janeiro recebemos a 
visita do Grupo Musical 
“Barquinha Saudosa” que 
nos presenteou com o can-
tar das Janeiras. 

O Dia de Reis foi comemo-
rado no C.S.P.A. com um 
lanche convívio oferecido 
por uma amiga do centro, D. 
Thérese Fréard-Dupois. 
Contámos com a presença 
de residentes seniores de 
Atalaia e arredores e com a 
presença do Presidente da 
Junta de Freguesia de Ata-
laia Nuno Gameiro. 
Este convívio foi realizado 
entre os utentes de Centro de 

Dia de Reis - 6 Janeiro 2012 
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Este dia foi lembrado no 
C.S.P.A. com a troca de 
presentes elaborados pelos 
utentes das respostas sociais 
de Centro de Dia e Creche 
alusivos ao Dia dos Namora-
dos. 

Recordaram-se tempos de 
juventude, brincadeira e 
aventuras. 

Uma tarde bem passada. 

Dia dos Namorados - 14 Fevereiro 2012 

respostas sociais. Contámos 

com a presença de pais e 

familiares dos idosos e das 

crianças. 

Entre risos, boa disposição e 

muita alegria a Festa culmi-

nou num lanche convívio, 

partilhado por todos. 

Um bem haja a todos que 

tornaram esta Festa um en-

canto. 



Na tarde agradável antece-

dente ao Carnaval, pequenos 

e graúdos juntaram-se num 

desfile em que o tema foi 

“Histórias de Contar e En-

cantar”. Brancas de Neve, 

Anões, Capuchinhos Verme-

lhos, Caçadores e Lobos 

Maus fizeram as delícias do 

público que assistiu ao desfi-

le na zona envolvente ao 

CSPA. O lanche foi ofereci-

do pela Pastelaria Manuela 

Cavaco. 
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Desfile de Carnaval - 20 Fevereiro 2012 

Desfile de Carnaval 
Solar de Santa Maria - Riachos 
14 Fevereiro 2012 

Esta atividade está integrada 

no Plano de Atividades con-

junta com as IPSS’s de vá-

rios concelhos. 

O tema do desfile era Perso-

nalidades Históricas do 

Mundo Artístico. 

A nossa personalidade foi 

Maria Callas. 

Deslocamo-nos ao Solar de 

Santa Maria do Centro Soci-

al Paroquial de Riachos nu-

ma tarde animada e divertida 

com o apoio da Câmara Mu-

nicipal da Barquinha. 

Muito se dançou por aquelas 

bandas. 

25 Novembro 2001 

Aprovação Episcopal dos 

estatutos. 

 

10 Dezembro 2001 

Ofício à segurança social a 

solicitar o registo do Centro 

Social Paroquial da Atalaia e 

dos respetivos estatutos. 

08 Janeiro 2002 

Foi feita Comunicação da 

Ereção Canónica do 

C.S.P.A. E formulado o res-

petivo registo ao Centro 

Distrital de Segurança Soci-

al de Santarém. 

 

15 Outubro 2003 

Foi efetuado o Registo dos 

Historial do Centro Social Paroquial da Atalaia (continuação da primeira página) 

Estatutos, no livro nº 6 das 

Fundações de Solidariedade 

Social, sob nº 27/2003 a Fls. 

106 e 106 Verso. 

 

20 Outubro 2003 

Foi enviado pelos serviços 

respetivos a comunicação 

para publicação em Diário 

da República. 

31 Dezembro 2003 

Foi-nos comunicado o Re-

gisto do Centro Social Paro-

quial como IPSS pelo Cen-

tro Distrital da Segurança 

Social de Santarém, como 

considerando-se efetuado 

em 8 Janeiro de 2002. 

 

Continua na próxima edição. 



A primeira infância é uma 

fase da vida que envolve 

mudanças significativas a 

nível físico, cognitivo e so-

cial. 

É o período em que se cons-

titui a base de toda a forma-

ção da personalidade da 

criança. 

Logo que o bebé nasce, ele 

começa a adquirir conheci-

mentos sobre o mundo que o 

rodeia e a revelar-se com um 

comportamento que o torna-

rá único. A este processo dá-

se o nome de desenvolvi-

mento. É desta realidade que 

parte o grande objetivo deste 

projeto: proporcionar um 

ambiente favorável ao de-

senvolvimento harmonioso e 

equilibrado de todas as cri-

anças, promovendo o estabe-

lecimento de relações e de 

vínculos afetivos. Para que 

este processo possa aconte-

cer, o nosso trabalho quoti-

diano com as crianças tem 

sempre em vista o desenvol-

vimento global e equilibrado 

de todas as suas potenciali-

dades, pelo despertar da 

curiosidade e do pensamento 

Berçário e Creche 

Atividades 

diariamente de forma a desen-

volver e enriquecer o vocabu-

lário das crianças. Bem como, 

as construções, a exploração 

das cores, manuseamento e 

exploração de objetos/ brin-

quedos.  

Realizámos também ativida-

des em conjunto com os uten-

tes do Centro de Dia, com 

intuito de valorizar os saberes 

de cada pessoa das nossas 

respostas sociais, assim como 

dar importância aos valores 

que por vezes não se exploram 

muito, como os afetos, a parti-

lha, a solidariedade e  a com-

preensão. 

Fizemos passeios ao exterior 

do edifício para que as crian-

ças tomem consciência dos 

espaços que nos rodeiam, 

brinquem nos aparelhos in-

fantis (baloiços, escorrega), 

observem os espaços verdes 

que possuímos, como por 

exemplo, horta pedagógica, 

jardins e incentivamo-los a 

preservá-los e a cuidar deles. 

Iniciámos as atividades ex-

tracurriculares de Estimula-

ção Musical e Baby Ioga 

(Berçário) e Ioga para Crian-

ças (restantes salas), para 

enriquecimento pessoal e 

curricular. 

São atividades que se têm 

revelado uma mais valia na 

rotina diária das nossas cri-

anças. 

Ed. Marisa  

Foram várias as atividades 

que já realizámos desde o 

início do ano letivo, nomea-

damente atividades de ex-

pressão plástica, para possi-

bilitar às crianças explorar o 

maior número de materiais, 

estimular a sua criatividade, 

desenvolver a sua capacida-

de motora fina, entre outros. 

As atividades de estimula-

ção para a leitura ocorrem 
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Educadora Marisa em atividade com criança 

 “ A Creche é uma 

realidade que está 

para ficar. 

O desafio está em 

torná-la uma realidade 

de qualidade”. 

(Gabriela Portugal, 1998) 

crítico, pela promoção da 

saúde e bem-estar, pela for-

mação moral e inserção em 

grupos e outras comunidades 

exteriores à família, respeitan-

do sempre o ritmo individual 

de cada criança. 

Ed. Marisa 
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

apoiar e colaborar na prosse-

cução das actividades do 

Centro quer através de traba-

lho voluntário quer de singe-

la contribuição material.  

A obra erigida pelos atalai-

enses, a funcionar desde 

Setembro de 2011, tem dado 

uma ajuda preciosa aos ido-

sos e às famílias com filhos 

menores. É desejo dos seus 

responsáveis alargar essas 

respostas tendo já adquirido 

uma propriedade do lado 

norte com o Centro para 

futura ampliação. Contudo, 

infelizmente, a instituição 

tem necessidades financeiras 

uma vez que o investimento 

O Centro Social e Paroquial 

da Atalaia (CSPA) consti-

tuiu-se para dar expressão ao 

dever moral de solidariedade 

e justiça entre os indivíduos, 

para fins de apoio às crian-

ças, à família, à integração 

social e comunitária e de 

protecção na velhice. Este 

dever moral de prestar assis-

tência é ao mesmo tempo 

dever cívico ou de justiça 

social e preceito religioso de 

caridade. 

Dos estatutos do Centro 

Social Paroquial da Atalaia 

(CSPA) consta a existência 

de uma Liga de Amigos 

cujos objectivos são os de 

nas instalações foi elevado a 

que acresceu a compra de 

terreno para ampliação futu-

ra. 

Portanto, atalaienses, una-

mos esforços para prosse-

guir uma obra que é de to-

dos. É fundamental que cada 

um de nós se inscreva e faça 

parte da Liga ou que ajude 

de qualquer forma. Só uma 

participação activa procriará 

riqueza para os presentes e 

para os vindouros. Como 

ajudar de imediato, questio-

nar-me-ão? Em todos os 

últimos sábados de cada mês 

a Liga organiza um jantar no 

Centro para a recolha fun-

Liga de Amigos do CSPA 
O Centro Social Paroquial de Atalaia 

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

ATENDIMENTO 
SECRETARIA  

VISITAS AOS UTENTES 
DO CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRECTORA TÉCNICA 

14H30 - 16H00 

HORÁRIOS 

Próximos eventos 

ATENDIMENTO 
EDUCADORA INFÂNCIA 

1ª e 3ª Sextas-Feiras 

de cada Mês 

16H30 - 17H30 

Dia do Pai 19 de Março Creche 

Dia da Árvore 21 de Março Creche e Centro de Dia 

Festa da Primavera 30 de Março Creche e Centro de Dia 

Jantar Liga Amigos 31 de Março CSPA 

Páscoa (Via Sacra) 4 de Abril CSPA 

Dia da Mãe 4 de Maio Receção Mães - Creche 

Dia da Mãe 6 de Maio Lanche Convívio CSPA 

dos. Cada inscrição tem o 

valor de 10€. O 1.º jantar foi 

um sucesso com a sala com-

pleta. Vamos continuar pois 

sabemos que são os grãos 

pequeninos que dão frondo-

sas árvores! 

Dr. Fernando Freire 
(Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da Liga de Amigos do CSPA) 


