
É com muito agrado 
que informamos que a 
nossa Ins�tuição vai 
iniciar o Serviço de 
Apoio ao Domicílio. 
Este serviço visa a pres-
tação de cuidados ao 
domicílio, a indivíduos 
e famílias, que necessi-
tem de ajuda para sa-
�sfazer as suas necessi-
dades na alimentação, 

higiene pessoal, higie-
ne da habitação e tra-
tamento de roupas. 
Funcionará inicialmen-
te de segunda e sexta-
feira, sendo os cálculos 
das mensalidades fei-
tos com base nos rendi-
mentos pessoais dos 
clientes. 
A nossa colaboradora 
Madalena Vicêncio pro-
cederá à divulgação 
deste serviço através 
da visita aos potenciais 
beneficiários, esclare-
cendo o funcionamen-
to do mesmo e dissi-
pando quaisquer dúvi-
das que possam surgir. 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS 
Centro de Dia e Creche 
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Centro de Dia e Creche de Atalaia 

Estaremos sempre dis-
poníveis para mais es-
clarecimentos, bastan-
do para isso dirigir-se à 
nossa secretaria  

Colaboradora Madalena Vicêncio 

Viatura do Serviço  
de Apoio Domiciliário 



Neste dia contámos com a 
presença do pais e avós das 
crianças da creche na nossa 
Ins�tuição, em lembrança 
de todos os Avós o Centro 

de Dia realizou uma drama-
�zação da História do Capu-
chinho Vermelho protagoni-
zada pelos seus utentes. 
Seguiu-se a leitura de um 

Centro Social Paroquial de Atalaia 
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Decorreram nas instalações 
do Centro Social Paroquial 
de Atalaia as Festas de Nos-
sa Senhora da Assunção. 
Contámos com a presença 
de muitos populares que 
acompanharam a Procissão, 
na qual par�cipou a Banda 

poema realizado pelos uten-
tes de Centro de Dia, dedi-
cado a todos os avós. 
Foram oferecidos saquinhos 
de bolinhos, aos pais e avós 

das crianças da Creche, a 
festa seguiu animada, culmi-
nando num diver�do lanche 
convívio entre todos. 

Dia dos Avós - 26 Julho 2012 

Festa de Nossa Senhora da Assunção - 15 Agosto 2012 

Filarmónica de Riachos. 
Fomos presenteados com 
uma pequena atuação da 
Banda, seguiu-se a abertura 
da Quermesse, venda de 
bolos, comidas e bebidas. O 
bailarico foi animado pelo 
Sr. João Grilo, que diver�u e 

pôs toda a plateia a dançar. 
A Direção do Centro Social 
Paroquial de Atalaia agrade-
ce a todas as pessoas que 
colaboraram e contribuíram 
para o sucesso da Festa. 
Os lucros reverteram para a 

aquisição de material didá�-

co / lúdico para a melhoria 

das a�vidades e prestação 

dos serviços nas diferentes 

respostas sociais do Centro 

Social Paroquial de Atalaia. 

Utentes que participaram na Dramatização Trabalho realizado pelos utentes 

Algumas fotos da  Festa  



Ateliê Artes Manuais – “As 

Vindimas”, esta a�vidade 

correu muito bem, pois a 

troca de experiências, can�-

“As Vindimas” - 4 Outubro 2012 
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A creche de Nossa Srª de 

Atalaia iniciou o ano le�vo 

com um obje�vo determi-

nante, ou seja, a abertura 

da sala das abelhinhas. Este 

obje�vo, mais do que uma 

necessidade, apresentava-

se como impera�vo, sobre-

tudo por questões pedagó-

gicas, porque o funciona-

mento de duas salas, em 

detrimento de apenas uma, 

leva a que esteja reunida a 

situação considerada ideal, 

no que respeita à homoge-

neidade das idades. Desta 

forma, a sala das Joaninhas, 

que era composta por crian-

ças dos 12 aos 36 meses, 

passou a ser cons�tuída, 

apenas por crianças dos 24 

aos 36 meses, enquanto 

que a sala das abelhinhas é 

formada por crianças dos 12 

aos 24 meses.  

Sala das “Abelhinhas”  (1 - 2 Anos) 

gas e versos resultou num 

momento de convívio e boa 

disposição dos clientes. 

Bercário e Creche 

A sala iniciou as suas a�vi-

dades no dia 1 de outubro, 

com um grupo de cinco cri-

anças, em que quatro tran-

sitaram da sala das joani-

nhas e uma foi integrada 

pela primeira vez na escola.  

Com a abertura de mais 

uma sala, con�nuaremos a 

desenvolver um trabalho 

que tem como principal 

missão criar um ambiente 

propício ao crescimento da 

criança, sendo que neste 

caso específico será mais 

direcionado para faixa 

etária dos 1-2 anos, e que 

segundo Hohmann e Post 

(2003) deve ter como 

grande missão promover o 

progresso das crianças em 

termos do desenvolvimento 

Fsico, cogni�vivo e social.  

O grupo adaptou-se muito 

bem à nova situação, pois a 

ro�na diária já estava interi-

orizada e já exis�a um con-

tacto com a educadora. Esta 

apropriação da ro�na é fun-

damental porque proporcio-

na às crianças um ambiente 

psicologicamente seguro e 

com significado e as intera-

ções posi�vas entre adulto-

criança permitem estabele-

cer uma relação de confian-

ça (Hohmann & Weikart, 

1995). Estes, são dois fato-

res basilares para uma 

adaptação, que se quer gra-

dual.  

Consideramos que, desta 

forma, estão reunidas boas 

condições para que se possa 

realizar um trabalho tran-

quilo e equilibrado, ou seja, 

uma equipa educa�va que 

pretende construir um 

veículo comunica�vo e 

emocionalmente equilibra-

do, através do qual é 

possível melhorar a quali-

dade de interacção com as 

crianças e os adultos da sala 

(Júlia Formozinho (org.), 

1998). 

Ed .Cris%na Grilo 

Trabalho realizado  pelos utentes 

Crianças da sala das Abelhinhas  
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Sala das “Joaninhas” (2 - 3 Anos) 

Um ano já passou desde a 
abertura da Creche Nossa 
Sra. da Atalaia. 
Durante esse período de 
tempo vimos este espaço 
crescer e encher-se de 
imensos sorrisos dos nossos 
príncipes e princesas. 
É muito importante que as 
crianças se desenvolvam 
num ambiente harmonioso, 
é um esHmulo sen�rmos 

que todas se sentem bem 
no seio da nossa “família”, 
pois não somos mais nem 
menos do que isso um com-
plemento da família biológi-
ca. 
Nos dias que correm, a ele-
vada carga horária dos em-
pregos dos pais, levam que 
as crianças passem cada vez 
mais tempo connosco. Des-
ta forma é importante que 

os pais acreditem em nós 
educadores, pois somos os 
promotores de novas expe-
riências para os seus filhos. 
Tentando deste modo que 
as crianças se desenvolvam 
em todas as áreas. Estas 
minhas palavras são para os 
pais das crianças que já es�-
veram na nossa creche, os 
que con�nuam a acreditar 
em nós e mais uma vez nos 

escolheram para acompa-
nhar os seus filhotes por 
mais um ano le�vo e final-
mente para os que virão no 
futuro, porque a nossa Cre-
che é uma Ins�tuição de 
confiança e os receberá da 
melhor maneira. 
Um bem-haja a todos os 

que acreditam no futuro tal 

como todos nós. 

Ed. Marisa 

Institucional 

Entrevista ao Sr. Pe. Ricardo Madeira 

O Pe. Ricardo é pároco da 
nossa Freguesia “in soli-

dum” com Pe. Fernando 
Giuli desde o dia 16 de Se-
tembro de 2012, e é Presi-
dente Centro Social Paro-
quial de Atalaia, desde o dia 
25 de Setembro de 2012, 
tem 35 anos, é um homem 
tranquilo, simples, bem-
disposto e o�mista, natural 
de Rio Maior, tendo passa-
do a infância e juventude 
em Alcobertas. 
 
Jus�na – Seja bem-vindo à 

nossa Paróquia e ao Centro 

Social Paroquial de Atalaia. 

O que o levou a entrar no 

Seminário? 

 

Pe. Ricardo – Foi na juven-

tude, uma experiência de Fé 

que me levou a perguntar 

qual seria a minha missão e 

também a pergunta e por-

que não Padre? A resposta 

foi-se construindo ao longo 

dos anos, até à entrada e 

consequente caminhada no 

Seminário. 

 

Jus�na- Há quantos anos 

exerce o sacerdócio? 

 

Pe. Ricardo – Há 8 anos, 

desde 20 de Junho de 2004, 

tendo feito uma experiência 

feliz de serviço a Deus e à 

igreja em oito paróquias do 

concelho de Santarém. 

 

Jus�na – Sen�u-se bem 

acolhido pela nossa Paró-

quia? 

 

Pe. Ricardo – Claro. Cada 

experiência de Paróquia é 

uma experiência nova. Tra-

zemos expeta�vas mas tam-

bém disponibilidade para 

acolher e ser acolhido.  

 

Jus�na – O que pensa ser 

mais importante na nossa 

Paróquia? 

 

Pe. Ricardo – Não estamos 

só nesta Paróquia, estamos 

com trabalho de equipa em 

conjunto com as outras Pa-

róquias do Concelho de Vila 

Nova da Barquinha e Sagra-

da Família do Entroncamen-

to. Quer nesta quer nas ou-

tras o mais importante é o 

Pároco ser presença de Je-

sus no serviço à comunida-

de e às pessoas. Dar ânimo 

e esperança às pessoas para 

que ultrapassem dificulda-

des e possam experimentar 

nas suas vidas momentos de 

alegria e felicidade no en-

contro com Deus e com a 

comunidade. 

 

Jus�na – Qual a sua opinião 

sobre o Centro de Dia e Cre-

che de Atalaia? 

 

Pe. Ricardo – Ainda não 

conheço bem, mas é um 

espaço bonito que nos 

aponta para o futuro com a 

Creche e procura dignificar 

a vida das pessoas com o 

Centro de Dia e o Apoio 

Domiciliário. 

 

Jus�na – Como Presidente 

do Centro Social, quais são 

as Suas prioridades? 

 

Pe. Ricardo – Conhecer, 

estar presente e promover a 

u�lização dum espaço tão 

importante como este. Con-

�nuar a fazer deste Centro 

um bem para a comunidade 

onde está inserido. 

 

Jus�na – Desejo-lhe um 

bom trabalho na nossa Pa-

róquia, no Centro Social 

Paroquial de Atalaia e conte 

connosco para o que for 

necessário. Obrigada pela 

Sua disponibilidade. 

Jus%na  Barata 

Pe. Ricardo 
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Despedida do Pe. Laranjeira 
Acolhimento do Pe. Fernando e Pe. Ricardo 

No passado dia 16 de Se-

tembro o Presidente da 

Direção do Centro Social 

Paroquial de Atalaia (CSPA) 

o Pe. José Manuel Laranjeira 

passou o testemunho aos 

novos Párocos da Paróquia 

de Atalaia, Pe. Ricardo Ma-

deira e Pe. Fernando Giuli. 

Decorreu nas instalações da 

Casa do Patriarca, Atalaia, 

um jantar para celebrar o 

momento. 

Em nome de todos os cola-

boradores e clientes do 

CSPA desejamos muita feli-

cidade ao Pe. José Manuel e 

damos as boas vindas ao Pe. 

Ricardo e Pe. Fernando. Que 

Deus ilumine os vossos ca-

minhos. 

Dr.ª Cris%na Alves 

Protocolo Cantinas Sociais 

No dia 25 de Outubro foi 

assinado um protocolo de 

colaboração no âmbito da 

Convenção da Rede Solidá-

ria de Can�nas Sociais para 

o Programa de Emergência 

Alimentar entre o Ins�tuto 

da Segurança Social, I.P. e o 

Centro Social Paroquial da 

Atalaia. 

O Presidente da nossa Ins�-

tuição, Pe. Ricardo Madeira 

representou a nossa Ins�tui-

ção no Centro Nacional de 

Exposições (CNEMA), em 

Santarém, este ato contou a 

presença de sua Ex.as o Mi-

nistro da Solidariedade e da 

Segurança Social, o Secretá-

rio de Estado da Solidarie-

dade e da Segurança Social, 

Dr. Marco António Costa e o 

Diretor do Centro Distrital 

de Santarém do Ins�tuto da 

Segurança Social, I.P. . 

O Programa de Emergência 

Alimentar, inserido na Rede 

Solidária de Can�nas Soci-

ais, permite garan�r às pes-

soas e/ou famílias que mais 

necessitam, o acesso a re-

feições diárias gratuitas, 

cujo número será definido 

de acordo com as caraterís-

�cas específicas do equipa-

mento social que o vai ope-

racionalizar, mas que terá 

como referencial 50 refei-

ções diárias, que se des�na-

rão preferencialmente, a 

consumo externo. 

Este Programa de Emergên-

cia Alimentar de conceção e 

execução do Ins�tuto de 

Segurança Social, IP, abran-

ge todo o território con�-

nental o que jus�fica a cele-

bração de, pelo menos, uma 

convenção por concelho, 

com ins�tuições que reú-

nem as condições adequa-

das ao mesmo, desde que 

selecionadas pelas respe�-

vas en�dades representa�-

vas, em ar�culação com os 

respe�vos Centros Distritais 

do ISS,IP. 

Condições de acesso ao 

Programa 

Embora a seleção da(s) pes-

soa(s) e/ou família(s) para o 

PEA seja realizada pela ins�-

tuição, esta deverá ter espe-

cial atenção aos idosos com 

baixos rendimentos, famí-

lias expostas ao fenómeno 

do desemprego, famílias 

com filhos a cargo, pessoas 

com deficiência e pessoas 

com dificuldade em ingres-

sar no mercado de trabalho. 

A Ins�tuição no decorrer do 

processo de seleção deverá 

igualmente considerar: 

- Situações já sob apoio so-

cial, desde que o apoio atri-

buído não seja no âmbito 

alimentar; 

- Situações recentes de de-

semprego múl�plo e com 

despesas fixas com filhos; 

- Famílias/indivíduos, com 

baixos salários e encargos 

habitacionais fixos;  

- Famílias/indivíduos, com 

doença crónica, baixo rendi-

mento e encargos habitacio-

nais fixos; 

- Famílias/indivíduos, com 

reformas/pensões ou outro 

�po de subsídios sociais 

baixos; 

- Famílias monoparentais, 

com salários reduzidos, en-

cargos habitacionais fixos e 

despesas fixas com filhos; 

- Situações de emergência 

temporária, tais como in-

cêndio, despejo ou doença, 

entre outras. 

Não podem beneficiar do 

Pe. Ricardo, Pe. Fernando e Pe. Laranjeira 

Continua na pág. 6 



Historial do Centro Social  
Paroquial da Atalaia (continuação) 

CENTRO SOCIAL E 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 
EDUCADORAS INFÂNCIA 

1ª e 3ª Quintas-Feiras 

de cada Mês 

16H00 - 17H00 

Magusto 9 Novembro 2012 Creche e Centro de Dia 

Festa de Natal 21 Dezembro 2012 Creche e Centro de Dia 

PEA, a(s) pessoa(s) e/ou família(s): 

- Que sendo já utente(s) da ins�tui-

ção, beneficie(m) de alimentação e/

ou refeições, por via da frequência 

de qualquer outra resposta social em 

que se encontra(m) inscrito(s); 

- Que seja(m) já apoiada(s) por qual-

quer outra via ao nível da alimenta-

ção (como por exemplo: banco ali-

mentar, can�na social, distribuição 

direta de alimentos a sem-abrigo, 

entre outras). 

Em todos os casos, a ins�tuição de-

verá aferir da condição sociofamiliar 

do(s) utente(s)/ família(s) e da situa-

ção de carência, bem como organizar 

informação relevante que permita 

proceder à caracterização dos mes-

mos.  

Centro de Dia e Creche de AtalaiaCentro de Dia e Creche de AtalaiaCentro de Dia e Creche de AtalaiaCentro 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 

Protocolo Cantinas Sociais (continuação) 

Celebração Eucarística no Centro de Dia e Creche de Atalaia 

Todas as terceiras quartas-feiras do 

mês, pelas duas horas da tarde, ha-

verá Celebração Eucarís�ca no Cen-

tro de Dia e Creche de Atalaia. 

Esta celebração será aberta ao públi-

co. 

Pe. Ricardo Celebrando no Centro de Dia 

Abril 2005 

Protocolo de Colaboração 

entre o CSPA e a Camara 

Municipal com vista a cons-

trução do Centro Social que 

inclui a cedência do tereno 

Camarário. 

 

 

28 Novembro 2005 

Acordo de Cooperação Se-

gurança Social/CSPA. 

 

2007 

Candidatura ao PARES I. 

Não foi aprovada por falta 

de dotação orçamental. 

 

2008 

Candidatura aprovada ao 

PARES II. 

 

2009/2010 

Construção do EdiFcio do 

Centro Social com as Valên-

cias de Creche e Centro de 

Dia. 

2011 

Candidatura ao PRODER – 

Subprograma 3, para aquisi-

ção de equipamento que 

viabilize a abertura dos Ser-

viços Sociais das referidas 

Valências. 


