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Novo Ano

Centro de Dia e Creche de Atalaia

Ao iniciar o novo ano é importante fazer uma apreciação do ano de 2014.
Avaliar o ano que passou,
viver bem o presente e
apontar caminhos de futuro.
Sob o ponto de vista da qualidade do serviço prestado
pelo Centro Social Paroquial
de Atalaia. 2014 foi um ano
de crescimento das respostas sociais: foi o primeiro
ano em que não se sentiu a
quebra de frequência na
creche no início do ano letivo.
A nível dos idosos foram
cumpridos e ultrapassados
os números dos acordos de
cooperação.
A aquisição da carrinha,
permitindo o transporte dos
utentes bem como o acompanhamento a consultas e
serviços no exterior; o re-

forço do quadro laboral,
com a contratação de 5 colaboradores que iniciaram
funções no Centro através
de medidas do IEFP e ainda
o inicio do serviço ao sábado são alguns dos motivos
que nos permitem dizer que
o Centro Social Paroquial de
Atalaia está para ficar.
Não vamos cruzar os braços
nesta missão: novos projetos e objetivos estão a ser
delineados para o novo ano
e para o futuro próximo.
Deixo o convite para participar na vida do Centro, nas
suas atividades e iniciativas.
Que sejamos unidos nesta
missão de apoiar as nossas
crianças e os nossos idosos.
Um excelente ano de 2015!
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Próximas atividades

E já iniciámos mais um ano!
2015 promete ser um ano
de muita atividade, divulgação do Centro e convites à
participação da comunidade.

Para Fevereiro estão previstas:
 Dia 11 a comemoração do
dia do doente com uma
palestra sobre quedas
com o Enf. João Pedro e
de tarde a celebração eucarística com a bênção dos
doentes, atividades abertas a toda a população;
 Dia 12 a atividade interinstitucional em Alcanena de
comemoração do Carnaval;
 Dia 13 de Fevereiro teremos o desfile de Carnaval
pela Atalaia com Crianças
e idosos.
Para Março temos prevista
a comemoração do dia da
Mulher com um dia de
“mimos” às senhoras.

Temos ainda prevista uma
ida ao mercado do Entroncamento.
 Dia 19, dia do pai, vamos
convidar os filhos dos nossos utentes e os pais das
crianças da creche para
lancharem connosco.
Em Abril temos prevista a
celebração da via sacra na
instituição.
Está ainda prevista em Abril
a ida a Fátima, passeio aberto à comunidade.
Para além destas datas temos semanalmente a sessão
de massagens com a nossa
voluntária Helena e a celebração da Eucaristia que
será a 11/02 e a 19/03.
Participe!
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.”

Roberto Shinyashiki

A imagem do Centro Social Paroquial de Atalaia: os colaboradores
Este ano que iniciámos vamos apostar na divulgação
dos rostos, tarefas, funções
e categorias profissionais
dos colaboradores que desempenham as suas funções
no Centro, porque deles
depende, em grande parte,
a imagem e a qualidade do
trabalho desenvolvido pelo
Centro Social Paroquial de
Atalaia.
Neste primeiro número vamos dar a conhecer a categoria de Ajudante de Ação
Direta. Segundo a legislação
estes colaboradores têm
como missão o trabalho
diário e direto com os idosos visando um único objeti-

vo que é zelar pelo seu bem
estar e qualidade de vida.
São também estes colaboradores que recebem os utentes, que os acompanham e
lhes prestam os cuidados
diários quer seja a nível da
saúde, alimentação, tratamento de roupa ou higiene
habitacional.
Estas tarefas são executadas
tanto a nível do Centro de
Dia como no Serviço de
Apoio Domiciliário. As ajudantes de ação direta trabalham em equipa e procuram, em conjunto com os
demais colaboradores, promover uma boa integração
dos utentes, alguns dos

Do meu ponto de vista...
Acompanho a “causa” desde o seu início e vivi o desenrolar do processo da
criação, constituição e implementação do Centro
Social Paroquial de Atalaia
de uma posição muito privilegiada. Devido à minha
condição de “profissional
livre”, com relativa disponibilidade de horário, fui envolvido, convencido e absorvido por este “projeto”.
Foram dias, semanas e meses longos, noites mal passadas, ansiedades e desilusões, mas em tempo devido
a recompensa, sempre coletiva, nunca pessoal.
Da equipa inicial poucos
restam, seguiram outros
caminhos, alguns deixaramnos, por vontade própria ou
outros foram levados. Mas a
equipa renovou-se, reforçou
-se e diz-se presente. Houve
momentos marcantes, que
recordo com alguma constância, tais como as noites
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quais prefeririam estar nas
suas casas.
No fundo o que procuram
fazer é transformar o Centro
numa segunda casa hoje
existam, para além destes
cuidados, o carinho, as pala-

vras de motivação, conforto
e encorajamento e também
um sorriso de serenidade.
Este é o nosso grupo de
Ajudantes de Ação direta
Fátima Rodrigues
Diretora Técnica

Susana Ferreira, Teresa Ferreira, Silvina Graça, Maria Fernandes

intensas da elaboração das
candidaturas aos apoios
comunitários/estatais,
o
fazer contas ao capital próprio, as negociações e por
fim a assinatura do programa PARES.
A construção, conclusão e
ocupação do nosso edifício
de Centro de Dia e de Creche foi como materializar o
sonho, era a parte visível do
objetivo alcançado. Contas
feitas e tudo pronto, no sítio
certo, enfim a parte física,
passou-se à parte humana.
Afirmava o nosso presidente
da direção de então, “eu
tenho a equipa feita, na
minha cabeça”. Parti do
princípio, que ia dar tudo
certo. A formação da equipa
profissional, a “angariação”
dos clientes. Eu não tinha
noção o quanto complicado
era construir essa parte.
Tentamos procurar “pilares”
para essa edificação humana. A primeira equipa, embebida pelo espírito pionei-

ro, teve de “semear, para
depois colher”. Com as salas
vazias, mobiladas, equipa
em adaptação, cada dia que
passava era uma nova experiência. Os primeiros clientes, as primeiras mudanças,
ajustes, afinações. Passaram
mais de quatro anos e continuamos com alguns desses
“pilares humanos”, para
mim foi um bom começo.
Moldamo-nos uns aos outros, presentemente temos
uma boa equipa. É a equipa
ideal? Não sei. Tendo como
indicador o dia-à-dia, as
reações e interações com os
nossos clientes e os nossos
parceiros, o resultado não
poderia ser melhor. Somos
reconhecidos, recebemos
elogios, interagem connosco, criticam e construímos
todos os dias um lugar melhor.
Não faço um balanço intermédio, estou simplesmente
a reconhecer, à minha maneira realista, que apesar de

estarmos no bom caminho,
não podemos descuidar o
objetivo de ainda melhorar
mais. Renovar, dinamizar e
implementar novas práticas,
que contribuam para o crescimento da nossa instituição.
Continuamos a construir,
desenvolver e implementar
uma realidade, que nos torna diferentes e ainda hoje
nos surpreendem, quase
diariamente, quem nos visita, nos procura com uma
frase tão simples e marcante como esta “não pensava
que era assim”. Gosto e não
me canso de ouvir.

Júlio Barata
Tesoureiro da Direção
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Centro de Dia
Atividades várias...

Dia de S. Martinho
Desde a saída do último
jornal até ao final do ano
foram várias as atividades
desenvolvidas no CSPA, desde convívios, a passeios e
festas…
Em Setembro fomos passear
ao Agroal, num passeio
aberto à comunidade de
forma a relaxar e ficar a
conhecer a praia fluvial.
Visitámos também a Fábrica
da Renova, que nos permitiu aprender sobre o proces-

so de reciclagem e reutilização do papel.
No dia 1 de Outubro celebrámos o Dia do Idoso num
convívio nos Riachos junto
com outras IPSS’S.
A 11 de Novembro comemos castanhas assadas e
comemorámos o S. Martinho com água-pé e música
ao vivo! A 20 de Dezembro
organizámos a nossa Festa
de Natal com diversas atuações com canções e teatros

Visita à Renova
dos utentes e colaboradores, com a presença mágica
de um ilusionista e com a
Tuna da C.U.R. Tudo isto no
palco do Clube União de
Recreios da Moita, a quem
queremos deixar um palavra de apreço por nos cederem o espaço.
Já no final do ano presentearam-nos, mais uma vez,
com a sua visita o grupo de
Jovens Marianos Vicentinos
– JMV de Paróquia de Paial-

vo, animando-nos com as
“Dezembreiras”, em jeito de
versão das Janeiras em Dezembro. Gostámos muito da
sua presença, músicas e boa
-disposição!
Este foi um último trimestre
dinâmico, divertido, enriquecedor e acima de tudo
no CSPA, a nossa segunda
família.

Ana Salgueiro
Animadora

Juventude Mariana
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Dia do Pijama

Crescer Solidário

Festa de Natal
No passado dia 20 de Dezembro de 2014 realizou-se
a já tradicional festa de natal das três respostas sociais do Centro Social Paroquial de Atalaia. Foi um momento de convívio, diversão
e também de família pois os
pais das crianças da creche
marcaram a sua presença
bem como alguns familiares

dos nossos idosos. Para
além das apresentações das
3 salas da creche e do teatro do Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário os
colaboradores fizeram uma
pequena surpresa: teatro de
sombras pelas colaboradoras da creche e uma música
de natal por todo o grupo.
Para além destas apresenta-

ções da casa tivemos a animação pelo Grupo de Cantares da Moita e ainda um
pouco de ilusionismo com o
Professor Tiago. Tudo isto
só foi possível com a colaboração de todos desde
Direção,
colaboradores,
familiares bem como dos
que nos cederam o espaço.
Com os fundos obtidos com

Festa de Natal do C.S.P.A.
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as licitações das lindíssimas
árvores de Natal, elaboradas pelos pais das crianças
da creche pudemos adquirir
novos equipamentos lúdicos
para a creche os quais já
estão a uso e são do agrado
de todos os pequenos futuros adultos!
DT
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Creche

Incentivo à Marcha
Durante o 1º ano de vida o
bebé vai progredir a uma
velocidade incrível, deitado,
sentado, a gatinhar e por
fim de pé. Ele vai por fim
realizar uma das suas maiores proezas: “os primeiros
passos”. O bebé cresce em
peso e altura, os membros
ficam mais fortes. Em cada

Como Lidar com a
fase das mordidas
O facto de as mordidas
fazerem parte de uma
fase do desenvolvimento
das crianças, não significa
que elas devam ser ignoradas ou aceites pelos
pais ou pelas Educadoras.
As crianças devem perceber que o ato não está
correto e devem ser repreendidas para evitar
que o comportamento
persista. No entanto este
deve ser um trabalho feito em conjunto com a
família.
Na nossa Creche acontece
algumas vezes esta situação e nós, enquanto técnicas de educação, tentamos fazer com que as
crianças percebam que
não estão a ter um comportamento correto, o
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fase do seu desenvolvimento ele precisa de atenção,
apoio e elogios para estimular o despertar sensorial.
Durante esta fase torna-se
essencial estimular a construção de um vínculo afetivo entre o bebé e a Educadora/ Auxiliar de forma a
transmitir confiança.
A criança transita de sala
quando já anda sozinho sem
apoio.
Procuramos sempre que o
faça acompanhado de um
amigo para que não se sinta
perdido com a tal mudança
e adaptação na sala. A mudança é sempre algo ponderado, discutido e avaliado

em prol do bem-estar do
bebé e também dos seus
pais.
Queremos a confiança e o
conforto da criança para

que se sinta feliz com os
seus pares.

que vão acabando por perceber de tal forma que, algumas delas, quando vão
tentar morder já olham antes de o fazer. É um trabalho difícil e que deve ser
continuo para ter frutos.
Como diz a Marilene Proença, “quando a criança morde, é importante fazer com
que ela reflita sobre o que
fez e para que entenda que
há outras maneiras de conseguir o que deseja.
O papel do adulto é transformar a atitude corporal
numa atitude mediada pela
linguagem. Esse é um grande objetivo da educação,
tanto na escola quanto em
casa", explica ela. Quando
esse ensinamento não é
dado logo cedo, as crianças
crescem e mantém as atitudes corporais para conseguir o que querem. É o que
se vê quando crianças mais
velhas se atiram no chão e
fazem birras quando são
contrariadas”.
A mordida é sempre uma

situação difícil para os pais
de ambas as crianças, diz
Rosana Ziemniak. "Os pais
da criança mordedora sentem-se envergonhados e os
pais da criança mordida
ficam chateados pela marca
do filho”.
Acrescenta ainda que apesar da mordida fazer parte
do desenvolvimento natural
da criança, em alguns casos,
este comportamento pode
sinalizar um problema de
ordem emocional. Se estas

mordidelas passam a ser
frequentes, a criança pode
estar insatisfeita, ansiosa,
com sentimento de rejeição
ou tentar chamar a atenção
através da agressividade.
Quando isso acontece, a
família e a escola precisam
acompanhar de perto e com
atenção para descobrir as
possíveis causas e dependendo do caso, é importante pedir a ajuda de um psicólogo.

Ana Cristina
Daniela Real
Auxiliares

Ed. Marisa Silva

A Primeira Viagem…
No dia 6 de Janeiro de 2015,
as joaninhas fizeram a sua
primeira visita de estudo.
Esta teve como destino o
Torreshopping, com o objetivo de observar a exposição
de árvores de natal.
Para acompanhar as crianças nesta aventura contámos com os nossos amigos
crescidos, que nos ajudaram
em alguns momentos importantes.
A primeira grande aventura
começou logo na partida.
Aquela máquina grande que
despertou tanto medo, como emoção e excitação, o
autocarro.
Para alguns a primeira viagem, mas para todos a emoção de andar em algo tão
pouco comum nas suas,
ainda, curtas vidas.
Na ida predominava o silêncio, os pequenos olhos muito abertos a observar tudo o
que os rodeava e por vezes
uma ou duas palavras dos
senhores crescidos a incentivar e a animar estes nossos pequenos crescidos.
Na chegada ao shopping a
alegria era visível, principalmente quando vislumbrámos a cadeira do Pai Natal,
agora vazia.
Depois de cumprimentarmos os duendes (amigos e
ajudantes do Pai Natal),
fomos ver a exposição de
árvores de natal.
Gostámos muito de ver o
que os senhores crescidos
fizeram. Com os olhinhos
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muito atentos fomos dizendo alguns dos materiais por
eles utilizados (a verdade é
que os senhores crescidos
também nos ajudaram nesta difícil tarefa).
Seguiu-se o lanche e as idas
à casa de banho. Deixámos
para o final a ida ao parque.
Neste espaço pudemos rir,

brincar, correr, saltar, falar
e usufruir da companhia uns
dos outros. Enquanto os
nossos pequenos se divertiam, os crescidos “derretiam
-se” a ver a alegria espalhada nos seus rostos.
Estava na hora de voltar, e
ao contrário da primeira, na
viagem de regresso as crian-

ças cantavam, chamavam
uns pelos outros e riam.
No final tinha valido a pena!

P.S: Um agradecimento especial às voluntárias que
nos acompanharam, Diana e
Helena, pela ajuda.
Ed. Tânia Ferreira

Crescer Solidário

Liga de Amigos do CSPA
O Regulamento da Liga de
Amigos do Centro Social e
Paroquial da Atalaia (CSPA)
determina que são seus
objetivos: “apoiar e colaborar na prossecução das atividades do Centro Social, quer
através de trabalho voluntário, quer de contribuição
pecuniária” (art.º 2.º).
De acordo com o mesmo
regulamento podem ser
membros da Liga todas as
pessoas singulares ou coletivas que gozem de bomnome e idoneidade moral,
estejam empenhadas na
concretização dos objetivos

definidos nos Estatutos do
CSPA.
Os membros podem contribuir com uma quota mensal
ou contribuir com donativos
ou o que entenderem por
relevante.
A Instituição procura dar
expressão organizada ao
dever moral de solidariedade e de justiça social entre
seres humanos, nomeadamente no âmbito da administração de serviços de
apoio às crianças, na assistência ao domicílio e no
centro de dia.
É essencial a nossa envol-

vência neste projeto de todos nós! Quer inscrevendonos na Liga de Amigos quer
participando, ativamente,
na nossa comunidade.
As últimas atividades realizadas pela Liga foram os
jantares no Centro, com
receita a favor do CSPA.
Os mesmos ocorreram em
27 de Setembro, 25 de Outubro e 29 de Novembro.
A Instituição é uma forte
parceira da vertente solidariedade no nosso concelho e
dá respostas efetivas às
necessidades das crianças e
dos idosos, em especial das

Jantar da Liga de Amigos do CSPA
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famílias mais carenciadas,
prevenindo, compensando e
remediando problemas que
as afetam.
Ajude quem ajuda, faça-se
sócio da Liga de Amigos!

Dr. Fernando Freire
Presidente da Liga
de Amigos do CSPA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

Centro de Dia: em destaque D. Maria do Céu Gomes
Nasceu a 20 de Maio de
1942 na Atalaia. Fez a 4ª
classe na Atalaia, depois
aprendeu costura e bordados. Aos 19 anos apaixonouse numa fogueira de S. João,
por altura dos Santos Populares. Casou e viveu na Atalaia, depois foi para Sacavém, onde teve 2 filhas e 1
filho. Atualmente tem também 4 netos.
Durante a sua vida teve um
estabelecimento de eletrodomésticos e de decoração,
e a firma onde o marido
trabalhava com instalações
elétricas. Viveu até aos 60
anos na zona de Lisboa,
depois veio para o Entroncamento, onde reside atualmente.
Está no Centro de Dia há 3
meses. Adora fazer arranjos
de flores, é muito dinâmica
e participa em todas as atividades.
Passatempos Favoritos…
bordados e decoração floral
Se pudesse voltar atrás…
não mudaria nada!
O livro da minha vida:
“O crime do Padre Amaro”

O filme da minha vida:
“Os 10 Mandamentos” e “Ben-Hur”.
A viagem que mais me marcou:
a Praga, com a minha família.
Lema de vida:
tentar sempre ser o mais agradável
para com as pessoas.
Conselhos a dar:
serem mais amigos para com o próximo.
O dia mais feliz da minha vida:
o dia do meu casamento.
D. Maria do Céu Gomes

Aniversários do trimestre
03 de Janeiro

Silvina Vital

20 de Janeiro

Rosa Santos

21 de Janeiro

Manuel Gameiro

23 de Outubro

António Bernardino

24 de Outubro

Maria Angelina

HORÁRIOS
SECRETARIA

8 de Novembro Alice Borges

Manhã

09H30 - 12H30

12 de Novembro

Isolina Ferreira

Tarde

14H30 - 19H00

18 de Novembro

Maria Contente

03 de Dezembro

Bonifácio Grácio

09 de Dezembro

Maria Matos

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00
CRECHE
07H30 - 19H00
ATENDIMENTO
DIRETORA
TÉCNICA
14H30 - 16H00

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

VISITAS AOS
UTENTES DO
CENTRO DE DIA
14H30 - 16H00

