
Caros amigos 
Estamos em ambiente de 
festa a celebrar o 3º aniver-
sário do Centro Social Paro-
quial de Atalaia. Nos primei-
ros anos estivemos a criar 
raízes, a divulgar os nossos 
serviços, projetos e dinâmi-
cas, no presente, as raízes 
estão a ficar firmes e fortes 
como se pode comprovar: 
pelo número de utentes em 
cada resposta social; pelo 
facto de não termos notado, 
em número, na creche, a 
saída dos nossos finalistas 
da sala das joaninhas. Te-
mos capacidade para rece-
ber mais utentes, no entan-
to, é um agrado dar-vos a 
conhecer que temos os nú-
meros de utentes protocola-
dos.  
A entrar no 4º ano de vida 
procuramos desenvolver 
ainda mais as nossas raízes 

Missão: crescer em valores 

e por isso existem vários 
projetos a iniciar e outros 
iniciados aquando do ani-
versário como: o início do 
serviço de Centro de Dia e 
SAD a 6 dias, o início do 
serviço de transporte pró-
prio e do acompanhamento 
dos utentes a consultas mé-
dicas e também o início do 
novo projeto educativo da 
creche para o triénio 2014 - 
2017 intitulado: “Missão: 
crescer em valores”. Destas 
salientamos a chegada da 
nova carrinha de transporte 
que entrará ao serviço dia 
01 de Novembro, permitin-
do a melhoria na mobilida-
de dos utentes, ao mesmo 
tempo, que tornará o nosso 
Centro Social mais visível, 
nas ruas da nossa Terra.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Ricardo Madeira 
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Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS 
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Centro de Dia e Creche de Atalaia 

Próximas atividades 

Passámos rapidamente pelo 
verão e aproximamo-nos a 
passos largos do fim do ano, 
aproveitando para assinalar 
algumas das próximas ativi-
dades  a realizar pelo Centro 
Social Paroquial de Atalaia. 
 

 28 de Outubro, teremos 
uma visita à Fábrica da 
Renova, a qual será 
aberta à comunidade. 

  

 No dia 31 de Outubro 
vamos assinalar o Dia 
de Todos os Santos. 

 

 Dia 11 de Novembro 
assinalamos o Dia de 
São Martinho com um 
Magusto aberto à co-
munidade. 

 

 Dia 14 de Novembro 

iremos assinalar o Dia 
da Diabetes, numa ativi-
dade aberta à comuni-
dade 

 

 Dia 20 de Dezembro 
será a tradicional Festa 
de Natal com as crian-
ças da creche.  

 

 Em Dezembro iremos 
ainda participar na ex-
posição com as demais 
Instituições do concelho 
e limítrofes, no Tor-
reShopping, este ano 
sob o tema: Árvores de 
Natal. 

 
Informamos ainda que reto-
mámos os jantares da Liga 
de Amigos, momento de 
confraternização entre  os 
que cuidam do bem estar 
do nosso centro. 
Participe! 
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Dia dos Avós 

No passado dia 26 de Julho 
assinalámos o Dia dos Avós 
da melhor forma: uma festa 
conjunta entre os idosos do 
Centro de Dia e as crianças 
da Creche. Também estive-
ram presentes os familiares. 
Foi um momento de parti-
lha, de emoções e de relem-
brar que mais cedo ou mais 
tarde chegaremos à idade 
de ser avós. 

Este dia coincidiu também 
com o encerramento do ano 
letivo na Creche deixando  
voar as “joaninhas” da nos-
sa sala dos 2 aos 3 anos .  
O contato e convívio diário 
entre os nossos idosos e as 
crianças ajudam a desenvol-
ver os valores da aceitação 
e da solidariedade entre 
gerações. 
No âmbito do projeto edu-

“Netos são como pingos de esperança que Deus deposita na vida dos avós.” 

Décio Davi Reato 

Ana e Joaquim formavam 
um casal. Tiveram uma filha 
que se chamava Maria. 
Esta filha deu-lhes um neto. 
Tudo normal. Vida gera vida 
e o mundo continua. 
Mas esta família ficou na 
História e, mais ainda, ficou 
nos corações das pessoas. E 
tudo por causa do neto. 
Ele tornou-se o centro da 
História. O mundo antigo 
ansiou pela sua vinda e o 
nosso mundo só encontra 
paz se viver com Ele e como 
Ele ensinou. 
Claro, já todos adivinhámos 
o nome desse maravilhoso 
neto de Ana e Joaquim, ou 
melhor, de Santa Ana e São 
Joaquim, que era filho de 
Maria ou, mais bem dito, de 
Nossa Senhora. 
Ele chama-se Jesus. 

Os escritos nada nos dizem 
sobre a relação de Jesus 
com os seus avós. Mas devia 
ter sido uma relação terna, 
tal como era com os seus 
pais. 
Dia 26 de Julho é o dia dedi-
cado aos avós, nacional e 
internacionalmente; preci-
samente, porque, nesse dia, 
a Igreja Católica celebra a 
memória dos pais de Nossa 
Senhora e avós de Jesus. 
Por graça de Deus, sou avô. 
Tenho uma neta e dois ne-
tos. São maravilhosos. Ado-
ro vê-los crescer, «em sabe-
doria, em estatura e em 
graça, diante de Deus e dos 
homens», um pouco à se-
melhança de Jesus. 
Devido à distância, estes 
encontros são escassos, mas 
belos.  

Divertimo-nos, contamos 
histórias uns aos outros 
(eles também sabem!), jo-
gamos, eu sei lá… um sem 
número de coisas que faze-
mos. E rezamos, eles gos-
tam! 
Mas o avô também já foi 
neto. 
Não conheci os meus avós e 
os meus encontros com as 
minhas avós foram fugazes, 
mas a memória gravou-os, 
tal era a sua intensidade! 
Tanta coisa que elas me 
ensinaram e me deram… 
Pobres, mas, lá no fundo da 
«meia», havia sempre uma 
moedita para o neto com-
prar um “lápis de pedra” 
para a ardósia, um rebuça-
dito ou um “pirolito”.  
Ricos avós, sim, «ricos» por-
que o vosso coração estava 

cheio de bondade, de ternu-
ra e de sabedoria, daquela 
sabedoria que se aprende 
na escola da vida. 
Descansem em paz e rezem 
por mim e por nós. 
Não vos esquecerei, não vos 
esqueceremos. 
Ser avô, ser neto é viver, é 
ver a vida a crescer, a conti-
nuar, a perpetuar-se, é o 
nosso sangue a correr no 
tempo, é o passado e o pre-
sente a unirem-se num am-
plexo de vida e eternidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diácono  
António Silva Pereira 

cativo da creche para o trié-
nio 2014-2017 continuare-
mos a desenvolver estes 
encontros de carinho pois 
ajudam os nossos adultos 
de amanhã a crescer em 
valores que é,  aliás, o tema 
do referido projeto: “Missão 
crescer... em valores”.  
Destaco ainda o 3º aniversá-
rio do Centro Social Paro-
quial da Atalaia, ano em que 

se foram criando as raízes 
de uma instituição firme e 
forte no apoio aos que nos 
procuram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima Rodrigues 

Diretora Técnica 

Avós e Netos 

http://pensador.uol.com.br/autor/decio_davi_reato/
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Centro de Dia 

De 8 a 12 de Setembro o 
Centro Social Paroquial es-
teve de “Porta Aberta” co-
mo forma de assinalar o 3º 
aniversário do Centro. 
Porta aberta à comunidade 
da Atalaia e a quem nos 
quisesse visitar. 
No programa constaram 
atividades que animaram 
miúdos e graúdos, desde o 
zumba gold (atividade adap-
tada ao público com mais de 
60 anos); danças de hip hop, 

com oficina de ritmos; ras-
treios à saúde; uma palestra 
sobre as perdas que vamos 
sofrendo ao longo da vida; a 
eucaristia animada pelo 
grupo de jovens “Mãos de 
Deus” e também a arte da 
olaria ao vivo. 
Esta última foi uma ativida-
de muito dinâmica e enri-
quecedora, que proporcio-
nou a divulgação de usos e 
costumes, tradições e parti-
lha de saberes de uma terra 
rica em barro e olarias. 
Agradecemos a presença 

dos oleiros da terra bem 
como do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova da Barquinha, Dr. Fer-
nando Freire. 
Este tipo de programas mo-
tiva-nos e faz-nos acreditar 
que é sempre necessário 
fazer mais e melhor pelos 
“nossos” idosos e pelas 
“nossas” crianças. Um sorri-
so, um abraço, um olhar de 
alegria sempre nos conta-
gia. 
Relembrando a importância 
dos mais velhos no passado 
dia 1 de Outubro comemo-

rou-se o Dia Internacional 
do Idoso que celebrámos 
com as demais instituições 
dos concelhos vizinhos mas 
também com os mais pe-
quenos. E porque “velhos 
são os trapos” e de 
“pequenino se torce o pepi-
no” cabe-nos a nós, famílias 
e instituições, cuidar não só 
dos miúdos mas também 
dos graúdos. 
 
 
 
 
 

Animadora Ana Salgueiro 
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09/09/2014 
Apresentação Olaria 
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Serviço de Apoio Domiciliário 

As instituições que prestam 
a resposta social de Apoio 
Domiciliário defrontam-se 
cada vez mais com novas 
necessidades por parte de 
familiares e utentes às quais 
é necessário dar resposta, 
nomeadamente o funciona-
mento destes serviços aos 
fins de semana. 

Procurando responder às 
novas necessidades o Cen-
tro Social Paroquial de Ata-
laia iniciou o serviço das 
respostas sociais Serviço de 
Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia 6 dias por semana. 
De segunda a sábado pres-
tamos os serviços de anima-
ção, higiene e alimentação. 
Além de responder às ne-

cessidades,  o serviço 6 dias 
por semana pretende ser 
uma forma de combater o 
isolamento social, garantin-
do que, 6 dias na semana os 
utentes de apoio domiciliá-
rio são visitados pela equi-
pa.  
Ainda com o objetivo de 
combater o isolamento e a 
solidão o centro vai reali-

zando diversas atividades e 
passeios, conforme exem-
plos abaixo ilustrados,  con-
vidando os utentes do do-
micilio a participarem e a 
virem à instituição,  a pro-
moverem o contacto social 
e a estarem mais 
“animados”. 
O melhor remédio é, muitas 
vezes, a companhia! 

D.T 

01/09/2014 
Visita Agroal 

22/07/2014 
Aprendizagem de trabalhos com Eva 

11/09/2014 
Rastreio 

08/10/2014 
Trabalhos Manuais 
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Creche 

O ano letivo 2014-2015 já 
deu os primeiros passos no 
dia 15 de Setembro. 
Como responsável pela Cre-
che Nossa Senhora 
d´Atalaia, quero agradecer 
em nome da equipa o voto 
de confiança que as famílias 
depositam em nós. 
 
Para o próximo triénio 
(2014-2017) desenvolvemos 
o Projeto Educativo com o 
tema “Missão Crescer… em 
valores”, uma vez que nós 
enquanto técnicos de edu-
cação entendemos que é 
desde pequenos que deve-
mos incutir nas crianças a 

importância dos valores, 
nomeadamente, a impor-
tância da família, o respeito 
pelo outro, a ajuda ao próxi-
mo, entre outros.  
 
Deste modo, queremos em 
conjunto com as famílias 
trabalhar em equipa para 
que as nossas crianças se-
jam “Homens com valores”. 
 
Seguem as nossas equipas 
de trabalho nas diferentes 
salas para este ano letivo: 
 
Sala das Lagartinhas  

 Aux. Daniela Real 

 Aux. Ana Cristina 
Carvalho 

 
Sala das Abelhinhas 

 Ed. Marisa Silva 

 Aux. Teresa Vivas 
 

Sala das Joaninhas  

 Ed. Tânia Ferreira 

 Aux. Ilda Jesus 
    

Ed. Marisa Silva 



Página 6 

Na reunião final de ano, os 
pais dos finalistas deram os 
seus depoimentos sobre a 
passagem dos seus filhos na 
creche. Para eles um muito 
obrigada pela confiança e 
pelas palavras de incentivo. 
 
“A minha filha na creche 
evoluiu bastante em relação 
a tudo, estou muito orgu-
lhosa dela!” 

Carla Carvalho 

 

“O Guilherme é um lutador 
e teve nesta creche uma 
evolução extraordinária!”  

Célia Mendes 

 
“Na minha opinião só tenho 
que agradecer ao Centro 
Paroquial da Atalaia todo o 
bom desenvolvimento da 
Lara, a compreensão, o cari-
nho e o apoio que me de-
ram na educação dela.”  

Maria José Martinho 

 
“Ao Centro Social Paroquial 
da Atalaia só tenho a agra-
decer pelos dois anos mara-
vilhosos que os meus filhos 
(Vicente e Lourenço) tive-
ram. Quer a nível do desen-
volvimento e também emo-
cional. Aprenderam e cres-

ceram muito. Muito obriga-
da a todos que com eles 
estiveram.” 

Magda Oliveira 

 
“Ajudou no desenvolvimen-
to em todos os níveis, pes-
soal, no cumprimento de 
regras, no partilhar, … Reco-
mendo.” 

Lola Pimpão 

 
“Esta foi a sua segunda ca-
sa, onde aprendeu a convi-
ver com os seus pares e 
onde desenvolveu muitas 
capacidades. Foi sempre 
muito acarinhada e mimada 
(é a nossa bonitona). E toda 
a equipa tornou-se família. 
Educação é mesmo isto, 
unir a casa e a escola. Tra-
balharmos em conjunto. Na 
minha opinião, esta passa-

gem foi um sucesso. Obriga-
da pela ajuda!” 

Diana 

 
“O David desde que fre-
quenta a creche, nota-se a 
evolução dele. Tanto na fala 
como no comportamento. 
Ajudaram-me a tirar as fral-
das e não ser um bebé que 
faz tantas birras. Um obriga-
do a todas.” 

Sandrina Santos 

 
 
“Numa instituição como 
esta, as crianças desenvol-
vem-se brincando. Foi o 
caso do Nelson.” 

João Antunes 

 
“Esta instituição para mim 
tem educadoras e auxiliares 
que ajudaram no desenvol-
vimento e aprendizagem do 
meu filho. Obrigada por 
tudo e como tal recomendo 
a outros pais.” 

Susana Rodrigues 

 
 

Ed. Tânia Ferreira 

Expressão Musical 
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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 infectocontagiosas 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 



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

ATENDIMENTO 
SECRETARIA  

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

VISITAS AOS UTENTES 
DO CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRETORA 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 D. Tomásia Fernandes 

A Maria Tomásia Viegas Fernandes nasceu a 6 de Ju-
nho de 1938, filha única de um casal de trabalhadores rurais na 
Fonte Salgueiro, freguesia de Beirã, Marvão. D. Tomásia desde 
cedo teve a responsabilidade de tomar conta de crianças. Conta-
ram com o seu carinho muitos sobrinhos e primos que a ela 
eram entregues enquanto os pais iam trabalhar nos campos 
durante todo o dia. Frequentou a escola apenas até à terceira 
classe. A sua capacidade de trabalho e dom levaram-na a traba-
lhar com o alfaiate da terra. Aprendeu de tudo um pouco e, de-
pois de receber uma máquina de costura Singer, passou a fazer 
a sua própria roupa. Em 1966 casa-se com o seu marido António 
e sai da casa dos pais para a sua nova casa alugada na Beirã.  

Tomásia e António decidiram mudar-se e construir a 
sua vida longe da zona onde nasceram. Do casamento resulta-
ram 3 filhos. Hoje, além dos três filhos e do marido, conta tam-
bém com a companhia dos seus 5 netos. A D. Tomásia passa os 
seus dias no Centro de Dia da Atalaia onde a sua atividade de 
eleição é a música. 

Aniversário dos Clientes 

03 de Janeiro Silvina Vital  29 de Junho Isabel Sergeira 

20 de Janeiro Rosa Santos  06 de Julho Emília Francisco 

21 de Janeiro  Manuel Gameiro  16 de Agosto António Costa 

06 de Março Maria Rosária  02 de Setembro Joaquina Diniz 

12 de Março Maria Edita Bastos  23 de Outubro António Bernardino 

06 de Abril José Diogo  24 de Outubro Maria Angelina 

21 de Abril Antónia Silva  8 de Novembro Alice Borges 

23 de Abril Alda Diniz  12 de Novembro Isolina Ferreira 

01 de Maio António Machado  18 de Novembro Maria Contente 

31 de Maio Clementina Silva  03 de Dezembro Bonifácio Grácio 

06 de Junho Maria Tomásia  09 de Dezembro Maria Matos 

27 de Junho Manuel Sergeira    

     

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

D. Tomásia 

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

