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Coração...
Um tempo vai dando lugar a
outro, no cair das folhas e
no sopro do vento, pelas
frechas das portas e no balancear das árvores. Sabemos que é o circulo da vida
e a vida que se renova e se
refaz naqueles que virão.
O sabor do Outono convidanos a olhar o horizonte, o
sol mais baixo, na ternura
de quem nos acolhe, no lar
ou no coração, de tantos
que nos servem, e nós servimos, com amor.
Estamos, de coração, disponíveis para os outos, fazendo, como cristãos, um lugar
para acolher Jesus, no rosto
e olhar de quantos são, para
nós, imagem de Deus. Jesus
diz-nos: Sempre que fizestes
isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a
mim mesmo o fizestes. (conf.
Mt 25, 40)

Estar para servir é o lema
que me acompanha e me
ajuda a levantar cada dia e a
refazer as forças. Servir com
alegria e dedicação deverá
ser um caminho que leve,
quantos nos rodeiam, a um
maior compromisso de bem

fazer e de proposta de felicidade.
Já são alguns os anos que
me fazem levantar cada dia,
os 53 anos de vida, e dedicar todo o tempo na disponibilidade aos outros, enquanto as forças dão, nos
25 anos de sacerdócio, e os
outros anos que me prepararam, no tempo de seminário, para hoje falar da felicidade que me anima a vida.
Esta é uma proposta para
todos e o caminho de vida
para quantos, descobrindo a
força de Deus nas suas vidas, se dispõem a caminhar
num caminho que se quer
de perfeição.
Acolhamos e vivamos com
amor cada gesto, cada palavra, cada momento. Sei que
todos os que trabalham em
prol dos objetivos deste
Centro o farão e por isso
estou, de verdade, com uma
grande paz. Sei que o que
nos anima é bem mais do
que o tempo presente: é a
certeza da recompensa de
Deus para as almas boas!
A todos desejo a dedicação
que nos deixa uma liberdade feliz para a realização de
uma vida comprometida
com a alegria e felicidade do
outros.
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 A Eucaristia será dia 21

Próximas atividades
“A melhor forma de garantir
a atenção é escolher atividades desafiadoras.”
(Nickolas Hobbs)

Nesta frase substituímos a
palavra desafiadoras por
enriquecedoras, para tentarmos cativar a atenção
dos nossos utentes e termos
a sua participação. Das próximas atividades a realizar
salientamos:
 Dia 29 de Outubro: confeção das broas dos santos;

 Dia 11 de Novembro

Colaboradores…
Educar= amar
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vamos celebrar o dia de
S. Martinho e dia 13 do
mesmo mês o dia da
Diabetes;

Centro de Dia
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 Em Novembro iremos

Serviço de Apoio
Domiciliário
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visitar a Feira do Cavalo
à Golegã;

Creche
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 Em Dezembro, dia 12 de

Voluntariado
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Utente em destaque
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Dezembro teremos
festa de Natal;
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de Outubro, 19 de Novembro e 16 de Dezembro às 14h30m.
Para além destas atividades
pontuais continuamos a ter,
semanalmente, as massagens, as oficinas de escrita,
o treino de competências, a
ginástica e caminhadas, a
oração do terço, entre muitas outras!
A comunidade é sempre
convidada a participar nalgumas atividades, por isso
contamos com a presença
de todos.
Iniciamos também este mês
de Outubro um novo mandato da Direção do Centro
Social Paroquial de Atalaia,
sob a presidência do Sr. Pe.
Luciano, que terá a duração
de 4 anos. Aos novos elementos, as boas vindas e a
todos o desejo de Bom Trabalho!
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues
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A imagem do Centro Social Paroquial de Atalaia: os colaboradores
Nesta edição vamos falar
sobre os quadros superiores
da instituição, que se dividem entre as respostas sociais de creche, de serviço de
apoio domiciliário e centro
de dia . Na creche os quadros superiores são as educadoras que têm como funções a organização e aplicação dos meios educativos
adequados, com vista ao
desenvolvimento integral da
criança,
nomeadamente
psicomotor, afetivo, intelectual, social e moral; e também o acompanhar da evolução da criança, estabelecendo contactos com os
pais no sentido de se obter
uma acão educativa integrada, entre outras. Nesta resposta integra-se a nossa
educadora que acumula as
funções de coordenadora
pedagógica, que tem como
missão organizar e dirigir as
atividades da creche, atender as famílias, representar
a creche, entre outras.
Nas respostas sociais de
serviço de apoio domiciliário e centro de dia os qua-

dros superiores são a diretora técnica/assistente social e a animadora. A animadora tem como funções a
organização, coordenação e
desenvolvimento de atividades de animação e desenvolvimento
sociocultural
junto dos utentes no âmbito
dos objetivos da instituição.
A Diretora técnica, estabelece a ligação entre a direção
e os recursos humanos .

Tem como funções a gestão
e organização dos recursos
humanos, planeia e dirige
toda a atividade do serviço,
assegura a eficiente utilização dos recursos dentro do
quadro de orientações estratégicas e operacionais da
direção.
Todos são importantes com
as suas características e
funções, para o bom desempenho do Centro Social Pa-

roquial de Atalaia, afinal,
para que um barco funcione não basta ser colocado
no mar.

O Envelhecimento

maior investimento na promoção de um estilo de vida
mais saudável e ativo ao
longo de todo a vida.
Esta possibilidade duma
maior longevidade deve
motivar-nos para procurar
adquirir um potencial de
saúde mais elevado contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.
Quando me encontro com
pessoas, que ainda no exercício da sua profissão, anseiam pela idade da reforma,
costumo questionar sobre
os projetos e atividades que
gostariam de desenvolver
nessa fase, pois torna-se
importante que esta ques-

tão seja pensada muito antes de chegar ao término da
nossa atividade profissional.
Apesar de hoje já existir
uma maior sensibilidade
para a preparação desta
etapa, ainda é frequente
ouvir “quando me reformar
é para descansar…. já trabalhei muito…. depois é sopas
e descanso”!
É verdade que terá sido
uma vida de trabalho, mas
também é verdade que ainda há muito para fazer,
aprender, ensinar e até onde ajudar. Devemos por isso
perspetivar e identificar
áreas de interesse, experiencias que gostaríamos de

viver, não deixando que o
sedentarismo se instale.
Com certeza, cada um pode
encontrar alguma coisa de
que goste, e isso pode passar por integrar um grupo
de voluntariado, inscreverse na universidade sénior,
praticar
um
desporto,
aprender a tocar um instrumento, participar em passeios, acompanhar os netos,
dançar, participar na vida e
nas atividades da comunidade a que se pertence, criar
espaços e oportunidades
para reforçar os laços familiares e de vizinhança, etc.
A família, tem neste contexto, um papel muito impor-

O envelhecimento é um
processo que nos acompanha desde que fomos gerados. Dizer que passamos a
ser idosos ou velhos após os
65 anos é uma visão que
não corresponde de todo á
verdade e que se baseia em
parâmetros de escalonamento etário para fins administrativos e de análise
social.
Com o aumento da esperança média de vida, temos
mais pessoas que chegam a
idades mais avançadas pelo
que se torna necessário um
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Fátima Rodrigues
Diretora Técnica

“"Oportunidades não
surgem. É você que
as cria"
Chris Grosser .
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tante na adoção de hábitos
mais saudáveis (de alimentação, de exercício físico, de
momentos de lazer…), e na
partilha de sentimentos e
necessidades, na valorização das capacidades de cada um dos seus membros,
reforçando os laços e os
sentimentos de pertença,

enfim, aumentando a autoestima de todos.
Se nos mantivermos ativos e
com um bom suporte familiar ou boas redes sociais
(amigos, vizinhos, etc.), iremos aumentar a qualidade
de vida e evitar o isolamento social.
O segredo de uma vida lon-

Centro de Dia
A “semana aberta” de 2015 - O 4º Aniversário
De 7 a 11 de Setembro tivemos as nossas portas abertas a quem nos quisesse
visitar. Foi uma forma de
dar a conhecer a instituição,
comemorar o nosso 4º aniversário e de mostrar o trabalho que tem sido realizado ao longo deste tempo,
através de uma exposição
intitulada: 4 anos de trabalho.

Proporcionámos atividades
variadas: desde animação
de concertina e harmónio
com o Sr. João Pereira e
com o rancho do CIRE
(Centro de Integração e
Reabilitação de Tomar) a
rastreios vários com os
Bombeiros Voluntários da
Barquinha e uma sessão de
tratamentos com parafina e
crioterapia com a massagisBombeiros com D. Amélia

ga com qualidade e dignidade está na forma como fazemos o nosso percurso de
vida, mantendo o corpo e a
mente em atividade, tornando realidade a frase:
“Dar mais vida aos anos e
mais anos à vida”.
Enfermeira
Manuela Azevedo

ta Helena, que colabora
connosco. Dedicámos uma
tarde especial ao envelhecimento ativo com o prof.
Doutor Ricardo Pocinho,
com vários testemunhos da
terceira idade, e com a presença da Universidade Sénior do Concelho da Barquinha, que nos mostrou um
pouco do funcionamento da
mesma e abrilhantou a tarde com a atuação da Tuna.
Terminámos a semana com
a Eucaristia e com a Noite
de Fados com grandes músicos e com fantásticos fadistas profissionais e amadores.
A “semana aberta” é uma
semana diferente, planeada
para abordar diferentes
temáticas ligadas ao Centro,
desde a intergeracionalidade, intercâmbio interinstitucional até à importância da
terceira idade e da saúde
física e mental. É um tempo
dedicado à instituição e ao

público em geral, mostrando a importância que o serviço social presta à nossa
Sociedade. As portas do
Centro estão abertas todo o
ano mas, na semana aberta,
temos atividades diárias
dedicadas a toda a comunidade!
Agradecemos a todos os
que de alguma forma, contribuíram e colaboraram
para que esta semana tivesse sido interessante, alegre
e repleta de atividades!
Obrigada a todos!
Animadora Ana Salgueiro

Sr. João Pereira

Comunidade
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Eucaristia
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Tuna Sénior Barquinha

Rancho CIRE

Serviço de Apoio Domiciliário
Convites Mensais
Os utentes do Serviço de
Apoio Domiciliário recebem,
todos os meses, um convite
com o plano de atividades
para o mês, abrangendo as
mais variadas vertentes:
sessões de ginástica, eucaristias, terços, massagens,
passeios, trabalhos manuais, entre outros eventos.
Esta é uma forma que mantém as valências mais coesas e integradas, participando nas atividades em uníssono.
Os utentes de SAD podem
optar pelas atividades que
mais lhes agradem e têm
vindo a participar, o que
lhes proporciona uma maior
socialização com os outros e
previne o seu isolamento.
Desta forma vêm até ao
Centro, participam nas atividades, aumentam a sua
autoestima e até auxiliam
os outros colegas. São
exemplo disso as eucaristias
mensais, as comemorações
do Dia do Idoso, da Família,
etc., as festas e os passeios.
As últimas atividades organizadas foram as da Semana
Página 4

Passeio a
Belver

Passeio a Tomar
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Aberta, em que se proporcionaram atividades muito
interessantes e os passeios
a Tomar e a Belver, que
foram muito agradáveis e
ofereceram momentos de
lazer e momentos culturais.
No final é bom observar que
as pessoas ficam mais entusiasmadas e mais integradas!

Passeio a
Tomar

Animadora Ana Salgueiro

Creche
Mais um ano que chega ao
fim. É com emoção que es-

crevo, pois este ano foi preenchido com muitas alegrias, amizades e aprendizagens. É para eles que nós
(colaboradoras) trabalhamos e tentamos sempre dar

o nosso melhor.

Desta forma, a opinião dos
pais é essencial para avaliar
e melhorar o nosso serviço.
Da avaliação, realizada do
ano letivo 2014/2015, efetuada pelos encarregados
de educação, registaram-se
algumas observações que
aqui identifico.
A sua maioria está satisfeita
com o serviço prestado pela
instituição.
Apresentam
como argumentos positivos,
a acessibilidade e a localização da instituição, bem como, a limpeza, o atendimento, os recursos humanos e
os materiais e a sua adequação às faixas etárias.
Apesar de não referirem de
uma forma negativa, alguns
pais avaliaram os seguintes
aspetos com um pouco menos de pontuação: as dimensões do recreio, os horários e a divulgação das
atividades realizadas pelos
seus educandos. Em relação
ao recreio, é de referir que
para além do espaço do
"parque", existem ainda o
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espaço envolvente, a horta
e um recinto interno onde
se realizam várias atividades
com as crianças. No que diz
respeito à divulgação das
atividades, está a ser estruturada uma plataforma no
nosso site, para manter os
pais atualizados em relação
às atividades.
Ao serem questionados sobre se "mudariam o seu
filho da creche", todos os
inquiridos disseram que
não, referindo ainda que
indicariam esta creche a
outros pais.
Alguns pais sugeriram ainda
a realização de mais atividades para as crianças, a
exemplo do que já existe
(massagens/expressão corporal e música). Para além
disso, referiram a possibilidade do alargamento para
pré-escolar.
Todas as opiniões são importantes e é neste sentido
que vamos trabalhar, de
forma a proporcionar a melhor experiência para os
vossos filhos.
Ed Tânia Ferreira

A Creche Nossa Senhora
D´Assunção deu início ao
ano letivo 2015-2016 no dia
1 de Setembro.
Novos sorrisos, novas gargalhadas, novas aprendizagens
surgem diariamente nas
nossa salas, bem como inúmeras atividades que já se
começaram a realizar para
estimular o desenvolvimento de cada uma das nossas
crianças.
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das atividades para o 1º
Período:

- Reunião Geral de Pais: 15
de Setembro
- Dia da Música e Dia do
Idoso: 1 de Outubro
- Projeto o Amiguinho (Dia
do Animal): 5 de Outubro

- Ação de Sensibilização
Nutrição Infantil: 7 de Outubro

A equipa de Creche manteve as suas colaboradoras,
mudando somente as equipas de sala, nomeadamente: Sala das Lagartinhas, 4
aos 12meses, as Auxiliares
Daniela Real e Ilda Jesus, na
Sala das Abelhinhas, 12 aos
24 meses, a Educadora Tânia Ferreira e Auxiliar Teresa
Vivas e na Sala das Joaninhas, 24 aos 36meses, a
Educadora Marisa Silva e
Auxiliar Ana Cristina Fagulha. Como auxiliar de serviços gerais temos a Ana Cristina Triguinho.

- Dia da Alimentação: 16 de
Outubro

Relativamente ao plano de
atividades para este ano
letivo, para além das atividades de Expressão Musica,
Expressão Corporal/ Massagens e Intergeracionalidade,
pretendo assinalar algumas

- Projeto de Histórias Andarilhas elaborado pelas famílias: durante todo o ano
letivo

- Dia de Todos os Santos: 30
de Outubro
- Magusto: 11 de Novembro
- Dia Nacional do Pijama: 20
de Novembro
- Festa de Natal: 12 de Dezembro
- Exposição de Centros de
Natal elaborados pelas famílias: 1ª quinzena de Dezembro

Bom ano letivo para todos!
Ed. Marisa Silva

Crescer Solidário

Mitos sobre o envelhecimento ativo
Com a população a envelhecer emergiram um conjunto
de teóricos e pseudo especialistas, que logo à tona vieram, com pensamentos firmados em coisa nenhuma e
ao sabor da corrente vão,
quais cogumelos do tempo
em que os há, aparecendo
por todo o país, vendendo
aqui e ali as mais refinadas
“pilulas” sem receita nem
terapêutica para que os
nossos seniores tenham os
últimos anos da sua vida
envoltos em profunda atividade.
Depois de termos tido um
ano europeu que comemorou isso mesmo, o envelhecimento ativo, em 2012,
pouco ficou em termos de
estratégia e de políticas
para prosseguir estas questões, os mesmos pensado-

res que na altura fizeram
inúmeras atividades, rapidamente esqueceram a atividade que eles próprios demonstram não ter.
Vivemos hoje num mundo
envelhecido e cabe a todos
reorganizar o espaço, “pois
o tempo não volta atrás”,
para que os que tem mais
idade consigam viver no
nosso espaço e no nosso
tempo.
Necessitam-se políticas concretas, sólidas e coerentes
que promovam o envelhecimento ativo de forma continuada, uma vez que as medidas avulsas são de dúbia
utilidade, pois esgotam-se
no tempo para que os que
ainda tem muito (tempo)
para viver e acabam por cair
no esquecimento.

É essencial que se desmistifique a ideia que o conceito
de envelhecimento ativo
está apenas ligado à atividade física, para além desta
interessam a atividade cognitiva e a social, pois todos
temos que nos sentir pertença da mesma sociedade
e só com capacidade intelectual mantida podemos
viver todos, novos e velhos,
a uma mesma velocidade: a
da sociedade do conhecimento e da informação.
Importa ainda que cada vez
mais se pense o idoso como
um todo e como um ser
único, não promovendo
atividades que possam funcionar inversamente, promovendo riscos desnecessários e, por outro lado, incluindo nas atividades não todos, porque todos tem mais

Ricardo Pocinho
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idade e “por isso são
iguais”, mas antes os que
podem e querem participar.
O envelhecimento ativo de
hoje tem que ser necessariamente saudável, consciente e bem-sucedido, mantendo papéis sociais e felicidade.
Envelhecer tem que ser um
processo em que se acrescente vida aos anos e não
apenas anos à vida. É este
viver pleno que dá corpo ao
processo e, se assim é, diria
que para além de todas as
definições, envelhecer ativamente não é mais que se
sentir vivo.
Ricardo Pocinho
Especialista em questões do envelhecimento

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

Centro de Dia: em destaque Conceição
Valério e António Caetano
Ambos nasceram a 22 de Agosto de 1925 e casaram a
16 de Janeiro de 1949. Estiveram 18 anos em França e
têm um filho, uma neta e 2 bisnetos.
Um episódio marcante:
Conceição (C) – O nascimento do filho.
António (A) – O casamento.
O que gostava de fazer nos tempos livres:
Ambos - Ir às festas e dançar muito!

Se pudesse voltar atrás, o que mudava?
C – Não voltava para Portugal.
A – A idade.
Peça de teatro da sua vida:
Ambos – Amor de Perdição.
O passeio que mais gostou:
Ambos – A viagem à Alemanha, em que
passámos lá a Páscoa.

Aniversários do trimestre
06 de Junho

Tomásia Fernandes

06 de Julho

Emília Francisco

17 de Julho

Cândida Lamaroso

20 de Julho

Alfredo Nogueira

22 de Agosto

Conceição Valério

22 de Agosto

António Caetano

D. Conceição Valério e Sr. António Caetano
Sonho da sua vida:
C – Ir ao Brasil.
A – Ser mais novo e rico!
Tenho saudades…
C – De dançar muito, da minha terra e da França!
A – De dançar muito, da minha terra e de voltar
aos 20 anos!

HORÁRIOS

09H00 - 17H00
SECRETARIA

02 de Setembro Joaquina Diniz
05 de Outubro

Beatriz Santos

23 de Outubro

António Bernardino

CENTRO DE DIA

Manhã

09H30 - 12H30

Tarde

14H30 - 19H00

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

