
Tem 80 anos, nasceu a 1 de 
Maio de 1932, reside na  
Atalaia à 55 anos, trabalhou 
40 anos em vários serviços 
da CP (Comboios de Portu-
gal). É casado com a D. Ma-
ria de Matos, também utente 
do Centro de Dia, à 59 anos. 
Têm 3 filhos e 3 netos. O 
casal integrou o Centro de 
Dia no dia 30 de Setembro 
de 2011. Foi o primeiro ins-
crito e é o utente nº 1. 
CSPA (Centro Social Paro-

quial de Atalaia) - O que o 

levou a integrar o Centro de 
Dia? 
A.M. (António Machado) – 
O que me levou a integrar, 
foi a idade avançada, a mi-
nha esposa já ter dificuldade 
em fazer as coisas e eu tam-
bém e como é perto de casa 
é muito bom porque anda-
mos sempre a pé. 
CSPA – Como se sente ao 
ser, até à data, o único ele-
mento masculino a integrar 
o Centro de Dia? 
A.M. – Não me faz diferença 
(risos). Quando me apetece 
falar falo, quando não me 
apetece falar estou calado. 

Entrevista ao Sr. António Matos Machado - Utente do Centro de Dia 
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Gosto muito de fazer gi-
nástica e de ir à horta, 
sempre com alguém a 
olhar por mim, não vá eu a 
aleijar-me. 
CSPA – Qual a sua opini-
ão sobre o funcionamento 
do Centro de Dia? 
A.M. – A minha opinião é 
que está tudo bom. Não 
podia estar melhor. Digo 
em todo o lado que é uma 
maravilha e para as pesso-
as nos virem visitar. Muita 
gente paga as quotas mas 
não conhece as instala-
ções. Eu digo, está lá sem-
pre alguém para nos mos-
trar e explicar as coisas. 
CSPA – O que mais/
menos gosta de fazer na 
rotina do Centro de Dia? 
A.M. – Gosto de fazer 

tudo, só rezar o terço é que 
não tenho muito interesse. 
Respeito muito mas, não sou 
muito dessas coisas. Partici-
po sempre em tudo e tento 
sempre dar o meu melhor 
porque sei que é bom para 
mim. 
CSPA – Defina o Centro 
Social Paroquial de Atalaia. 
A.M. – Tanto as pessoas 
como o trabalho é tudo do 
melhor. 
CSPA – Agradeço a sua dis-
ponibilidade e a continuação 
de uma boa estadia. 
A.M. – Eu é que agradeço 
tudo o que têm feito por nós. 

Dr.ª Cristina Alves 

(Diretora Técnica CSPA) 

Dr.ª Cristina e Sr. Machado 



Cinema para Uma Idade 
Maior – Projeto de cinema 
trimestral para a população 
sénior das IPSS de vários 
concelhos. 

Pelas 20h30 reali-
zou-se um jantar 
convívio onde 3 
gerações se cruza-
ram a fim de cele-
brar a grandeza dos 
direitos alcançados 
pelas mulheres. Boa 
disposição e muita 
alegria foram o mo-
te deste jantar. 

Em recordação das 129 mu-
lheres operárias de uma fá-
brica em Nova York, que 
morreram queimadas pela 
reivindicação de direitos 
como a redução do horário 
de trabalho, o direito à licen-
ça de maternidade e à equi-
paração dos salários aos dos 
homens, foram oferecidas 
flores feitas pelos utentes de 
Centro de Dia a todas as 
mulheres no CSPA, junta-
mente com poemas alusivos 
ao dia. 
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Um pequeno lanche convívio foi oferecido aos pais das crianças da 
Resposta Social de Creche, confecionado pelas próprias e pelos 
utentes de Centro de Dia. Miminhos e muita ternura envolveram a 
tarde de 19 de Março... 

Ida ao Cineteatro Virgínia - Torres Novas 
29 Fevereiro 2012 

Dia Internacional da Mulher 
8 de Março 2012 

Dia do Pai  
19 de Março 2012 

Visualização do filme Aniki 
Bobó de Manoel de Oliveira. 

Utentes de Centro de 

Dia no Cineteatro 

Oferta de flores a todas as mulheres no CSPA 

Ofertas das crianças para os pais Convívio com os pais na Creche 



Na manhã de sol do 1º dia 
da Primavera, pequenos e 
graúdos juntaram-se para 
plantar árvores. Tivemos 
também a companhia dos 
amigos do Jardim de Infân-
cia da Atalaia e do Sr. Presi-
dente da Junta Nuno Gamei-
ro, para nos ajudarem na 
tarefa de dar mais cor ao 
nosso centro. A todos o nos-
so obrigado. 
 
O Dia da Poesia foi lembra-
do com a produção de poe-
mas por parte dos utentes de 
Centro de Dia. 
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Dia Mundial da Árvore - Dia Mundial da Poesia - 21 de Março 2012 

A primavera é linda 

É coisa de encantar 

Há cravos e rosas 

E passarinhos a voar 

Há flores no jardim 

Com a primavera 

A vida sente-se assim. 

Chegaram as flores 

Com todo o seu deslumbre 

No Centro Social 

Deixam o seu perfume. 

Sr. Presidente da Junta de Atalaia (Nuno Gameiro) e algumas crianças do Jardim de Infância de Atalaia 

Poema elaborado pelos 
Utentes de Centro de Dia 

Historial do Centro Social Paroquial da Atalaia (continuação) 

Janeiro 2005 

Início do ATL, após vencidas as 

dificuldades iniciais. 

5 Janeiro 2005 

Pedidos de renovação de Mandato 

dos elementos dos Órgãos Sociais 

do CSPA 
 

6 Janeiro 2005 

Declaração de Início de Atividade 

na Repartição de Finanças de Vila 

Nova da Barquinha. 

Continua na próxima edição. 

Utente  de Centro de 

Dia a plantar uma 

árvore 



Mais um momento de conví-
vio aberto à comunidade 
decorreu no Centro de Dia. 
Perante uma plateia cheia de 
familiares e amigos, crianças 
e idosos brindaram-nos com 
músicas alusivas à chegada 
da Primavera. 
Seguiu-se um momento de 
animação com o Grupo Mu-
sical “Barquinha Saudosa”. 
Muito se dançou e cantou. O 
convívio terminou com um 
lanche entre familiares, 
utentes e amigos. 
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Festa da Primavera 
30 Março 2012 

Via Sacra 
4 Abril 2012 

“Um momento contemplativo e revitalizan-
te”. Foi o sentimento partilhado por todas 
as pessoas que participaram na Via Sacra 
realizada no espaço envolvente do CSPA. 
Por entre cânticos e orações, a caminhada 
de Jesus Cristo até ao Calvário foi lembra-
da com muita emoção. 

Momento de animação com o grupo musical “Barquinha Saudosa” na sala de convívio do Centro de Dia  

Utentes e membros da comunidade 

participando na Via Sacra 



Com a recolha das estórias 
de vida de cada utente do 
Centro de Dia, foi feita uma 
compilação e elaborado um 
pequeno livro com os teste-
munhos de cada um. Caso 
para dizer “A minha vida 
dava um livro…” 

Para lembrar este dia, os utentes 
de Centro de Dia elaboraram cra-
vos para distribuir por todas as 
pessoas presentes na Instituição. 
Histórias, memórias e opiniões 
pessoais sobre o dia foram o tema 
de debate, nesta tarde temática no 
Centro de Dia. 
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“Foi muito bom”. A frase mais 
ouvida, após o magnífico passeio 
que os utentes do Centro de Dia 

Dia Mundial do Livro 
23 Abril 2012 

Dia da Liberdade 
25 de Abril 2012 

Passeio a Fátima / Visita ao Museu da Vida de Cristo 
30 de Abril 2012 

tiveram oportunidade de integrar. 
Com inscrições abertas à comuni-
dade e com o apoio de transporte 

da Câmara Municipal de Vila 
Nova da Barquinha, um grupo de 
33 pessoas rumou a Fátima no 

Livro elaborado pelos utentes de Centro de Dia 

Utentes de Centro de Dia (D. Antónia, D. Alda e D. Joaquina) 

Grupo de participantes do  Passeio a Fátima 



Página 6 

Crescer Solidário 

Realizou-se uma festa surpresa 
para todas as Mães da Instituição. 
Contámos com a presença dos 
filhos das utentes do Centro de 
Dia e com as mães das crianças 
da Creche. Todos se uniram para 
lembrar este dia dedicado a todas 
as mães, que de várias formas, 
todos os dias manifestam o seu 
amor pelos que mais amam. 

Dia da Mãe 
04 de Maio 2012 

passado dia 30 de Abril. Uma 
viagem calma e bem-disposta 
pelas mãos do motorista, Sr. Mi-
guel, ao qual agradecemos a dis-
ponibilidade e simpatia com que 
nos guiou até ao Santuário. Ape-
sar do frio e de alguma chuva que 
se fez sentir, todos cumpriram 
com a sua devoção a Nossa Se-
nhora de Fátima. 
Chegada a hora do almoço, reali-
zamos um picnic no parque de 
merendas, com convívio entre os 
utentes, amigos, vizinhos e cola-
boradores. 
O nosso passeio terminou com a 
ida ao Museu da Vida de Cristo 
também em Fátima. 

Apreciámos 210 
figuras de cera, 
enquadradas em 33 
cenários de grande 
realismo, foi um 
despertar para o 
conhecimento da 
vida de Cristo, des-
de a anunciação do 
Anjo a Maria até à 
Ascensão de Jesus 
ao Céu. 

Visitar este espaço 
foi uma intensa e 
enriquecedora ex-
periência. 

Picnic convívio 

Santuário de Fátima 

Museu da Vida de Cristo 

D. Alice (Utente de Cen-

tro de Dia) com uma filha 

e uma neta 



Presidida pelo Padre José 
Manuel Laranjeira Madeira 
decorreu na sala de convívio 
do centro de Dia, uma Cele-
bração Eucarística aberta à 
comunidade. 
Antevendo o dia 13 de 
Maio, que assinalou os 95 
anos da primeira Aparição 
na Cova da Iria, ocorrida em 
1917 e de que foram prota-
gonistas os beatos Francisco, 
Jacinta e a prima Lúcia. 
Um momento de reflexão e 
oração também pelos doen-
tes da comunidade de Nossa 
Senhora D’ Atalaia.   
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Celebração 

Dia da Espiga 
14 Maio 2012 

Lembranças do Dia da Mãe 

D. Carlota (Utente de Centro de Dia) com um filho 

Pe. Laranjeira 

Madeira 

(Presidente da 

Direção do CSPA), 

presidindo à Cele-

bração Eucarística 

D. Silvina e D.  Tomásia 

(Utentes de Centro de  

Dia) na elaboração dos 

ramos de Espiga 

Simbologia do Ramo 

Oliveira – Azeite e Paz 

Malmequer – Fortuna 

Espiga de Trigo - Pão 

Alecrim – Saúde e Força 

Papoila – Amor e Vida 

Videira – Vinho e Alegria 

Os utentes colaboraram 
na feitura dos ramos, 
que foram entregues às 
nossas crianças, idosos 
e colaboradores. 



 

HORÁRIO SECRETARIA: 
09H30—12H30 
14H30—19H00 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

• Cópia de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou cédula pessoal do cliente e do Encarregado de 
Educação; 

• Cópia do Cartão de Contribuinte do cliente e do Encarregado de Educação; 
• Cópia do Cartão de Beneficiário da Segurança Social (NISS) do cliente e do Encarregado de 

Educação; 
• Cópia do Cartão do cliente dos Serviços de Nacionais de Saúde ou qualquer outro subsistema a que 

o cliente pertença; 
• Boletim de Vacinas; 
• Declaração médica da inexistência de doença infecto-contagiosa ou perturbação mental impeditiva 

ao normal funcionamento da Creche; 
• Comprovativo dos rendimentos do agregado familiar, nomeadamente última declaração de IRS e a 

demonstração de liquidação de IRS; 
• Comprovativo de despesa mensal com a habitação (renda ou empréstimo bancário); 
• Uma fotografia tipo passe da criança; 
• Em situação de desemprego dos elementos que compõem o agregado familiar, declaração da 

Segurança Social ou do Centro de Emprego atestando a situação, com indicação de início e fim do 
montante do subsídio auferido; 

• Declaração do escalão de abono de família, emitido pela Segurança Social; 
• Declaração do Encarregado de 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. 

www.cspatalaia.net - geral@cspatalaia.net - Tel.: 249 719 149 - Fax: 249 710 016 

Rua Fernando Moura Aparício, nº 1 - 2260-049 Atalaia VNB 

 


