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Envelhecer...
Passaram muitos anos. As
nossas realidades, aquelas
que vivemos, no mais profundo do nosso “querer” e
“decidir”, aquelas que intensamente nos moldaram
e fizeram ver o mundo como fomos capazes, moldaram-nos, e percebemos que
somos diferentes. Na diferença interiorizamos as coisas e as pessoas de outra
maneira. A diferença faznos irrepetíveis, por muito
que nos custe ou que custe
aqueles que nos acompanham.
Mais um ano, é de novo um
começo, para voltarmos os
nossos olhos para aqueles
que fazem, no presente, a
nossa história pessoal, que
nos acolhem na diferença e
nos ajudam a ser o que somos. Outro é o caminho que
queremos,
alegremente,
trilhar para fazer da vida a
felicidade dos outros e, des-

sa forma, fazer sentir o que
é amar.
Propomo-nos, como cristão
que somos, viver a vida como doação. Sermos para os
outros. Sentir a alegria dos
outros, como sinal da presença de Deus, e alegrarmonos por isso, é a marca da
nossa caminhada de felicidade.
Não se procuram coisas
para dar. Procuramos pessoas que se dão, quantas
vezes anónimas. “A felicidade está mais em dar do que
em receber.” (Act 20,35)
Todos somos poucos para
encher de felicidade o coração do mundo, por mais
pequeno que seja o nosso.
Há que encher de sorrisos
os rostos dos homens e mulheres, qualquer que seja a
sua idade ou condição. Somos chamados a nos identificar com Jesus, a sermos
santos, como Ele.
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Próximas atividades
“Envelhecer, numa frase,
significa dar mais anos à
vida” e, para dar mais anos
à vida nada melhor que estar ativos, participar em
diversas iniciativas e atividades, no fundo: conviver. É
isto que procuramos diariamente no Centro de Dia da
Atalaia: desenvolver atividades que promovam o combate ao isolamento e à solidão. Mas, para além dos
utentes de Centro de Dia e
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) alargamos essas
iniciativas à comunidade em
geral, realizando atividades
abertas à população, nas
quais podem participar.
Assim, deixamos informação das próximas atividades
abertas à comunidade:
 Dia 13/02 teremos a
eucaristia, com a bênção
dos doentes, para assinalar o dia do doente;
 Dia 21/02 teremos a

atividade interinstitucional em Alcanena;
 Dia 24/02 teremos o
desfile de carnaval pelas
ruas da Atalaia;
 Dia 29/03 teremos a via
sacra;
 De 03 a 17/04 feira do
livro;
 Em abril, a designar teremos a já tradicional peregrinação a Fátima.
Regularmente temos a celebração da Eucaristia na 3ª
5ª feira de cada mês, às
14h30.
No Centro de Dia temos
outras atividades, abertas
aos utentes do SAD como as
massagens às 2ª feiras à
tarde, a Ginástica à 2ª de
manhã, a estimulação cognitiva às 3ªs de manhã e a
expressão musical com as
crianças da creche à 4ª de
manhã! Vamos todos dar
mais anos à vida!
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues

Crescer Solidário

O fator humano
No que respeita às instituições de solidariedade social
o seu objetivo é oferecer
serviços vários, onde as
competências
relacionais
dos trabalhadores, são tão
relevantes como as competências técnicas e estratégicas, superando, muitas vezes, a importância da disponibilidade dos outros elementos materiais e tecnológicos.
É quase exclusivamente no
fator humano que reside o

Página 2

valor acrescentado da prestação de serviços aos utilizadores/clientes externos.
Nas IPSS para além do contrato formal e escrito que a
instituição estabelece com
os colaboradores, existe um
contrato psicológico onde o
colaborador procura desempenhar as suas tarefas da
melhor forma para que a
instituição cumpra a sua
missão e, ao mesmo tempo,
a instituição procura valorizar os colaboradores, o seu

esforço, a sua dedicação.
De fato, para trabalhar nestas áreas há um fator crucial
para o sucesso: vocação.
Mais do que cumprir as tarefas há que as cumprir com
amor. Esta é a chave.
A equipa do Centro Social
Paroquial de Atalaia, que
temos vindo a apresentar
nas edições passadas tem
este valor: vocação.
Deixamos registo de mais
uns momentos extralaborais

de convívio e confraternização no jantar de natal realizado em Dezembro de 2016

Fátima Rodrigues
Diretora Técnica

Volume 15

Centro de Dia
As atividades
interinstitucionais
O Centro Social Paroquial de
Atalaia participa, com as
suas respostas de Centro de
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário nas atividades
realizadas com as institui-

ções dos concelhos de Vila
Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas,
Golegã, Chamusca e Alcanena. São cerca de duas dezenas de instituições que procuram organizar momentos
de confraternização e animação conjuntos nos quais

os utentes participam com
gosto e com muita emoção
pois, nesses encontros, existem muitos reencontros.
Utentes das diferentes instituições que reencontram
amigos, conhecidos e até
familiares de diferentes
locais.

Dia do Idoso - Outubro 2016

Teatro Virgínia
Novembro 2016
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Em 2016 o Centro Social
Paroquial de Atalaia participou em várias atividades,
das quais deixamos registo,
e em 2017, continuará, certamente a participar!
Fátima Rodrigues

Crescer Solidário

Serviço de Apoio Domiciliário
Animação de idosos
no domicílio
Ocupar os idosos utentes do
serviço de apoio domiciliário (SAD), que estão sozinhos nas suas casas, foi o
objetivo primordial que nos
fez iniciar, em Julho de
2016, a animação no domicílio.
São realizadas, nesta iniciativa, atividades diversas de
estimulação cognitiva com
exercícios como sopa de
letras, lógicas; destreza manual como as pinturas.
Deixamos o testemunho do
Sr. César, um dos utentes
integrados nesta atividade:
P- Sr. César, porque motivo
escolheu os serviços do
Centro Social Paroquial de
Atalaia?
R- Porque era o único que
existia na Atalaia.

P- Como classifica os serviços?
R: São bons.
P- Como encara as atividades de animação que lhe
são propostas?
R: As Atividades são boas.

Sr. César Amaro
Utente SAD com
serviço de animação
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P- Considera que são importantes para estimular a parte cognitiva? Porquê?
R: São importantes porque
me mantêm o cérebro ativo.
P- Prefere a animação no
domicílio em vez de ser no
centro de dia porquê?
R- Porque só me sinto bem
em casa.”
Na opinião dos familiares:
P- D Ana Maria desde que o
seu pai participa na animação no domicílio tem notado alguma diferença?
R– Nenhuma.
P- Considera importantes as
atividades propostas ao seu
pai? Porquê?
R- Sim, acho que são importantes porque ajuda-o a
pensar, mas a minha mãe
ajuda-o e fazem as atividades em conjunto.”
Fátima Rodrigues
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Creche

Festa de Natal 2016
No dia 17 de Dezembro de
2016, pelas 16 horas realizou-se mais uma vez a Festa
de Natal do CSPA.
Na minha perspetiva uma
das mais bonitas até à data,
não só pelo espaço escolhido, o Centro Cultural de Vila
Nova da Barquinha, bem
como pelo envolvimento
das crianças e suas famílias,
pela participação dos utentes do centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, e
claro, pelo envolvimento
das colaboradoras em geral
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e Direção.
Este ano apostámos num
espaço maior e central no
nosso concelho de forma a
dar a conhecer melhor a
nossa instituição e mostrar
um pouco do que nela se
faz, e também a pensar no
conforto das famílias a assistir ao espetáculo.
A festa teve início com a
participação de todas as
crianças da Creche em conjunto e por salas de forma a
mostrar algumas atividades
que habitualmente se realizam, nomeadamente, expressão musical, expressão
corporal e expressão dramática.
Seguidamente, os utentes
do Centro de Dia e SAD puderam-nos presentear com
a sua atuação, que apesar
de algumas das suas dificuldades tanto motoras, como

cognitivas, esforçaram-se
imenso para que tudo corresse bem.
De seguida, as colaboradoras da Creche fizeram uma
dramatização cómica sobre
o Natal de forma a oferecer
alguma animação a quem
assistiu, especialmente a
pensar nas crianças e nos
utentes do CD e SAD, pois é
por eles que a nossa profissão faz sentido e é com eles
que nos sentimos realizados. No final desta atuação
as restantes colegas do Centro de Dia e Diretora Técnica também se juntaram às
da Creche para cantar uma
canção e desejar as Boas
Festas a todos os presentes.
No final, a fechar com Chave
de Ouro, tivemos os Palhaços Trabucas que fizeram as
delícias dos miúdos e graúdos, pois foi um momento

de muita diversão.
Não nos podemos esquecer
que as famílias estão de
parabéns mais uma vez pelo
seu empenho na elaboração
de botas de natal que foram
leiloadas durante a Festa,
de forma a obter um donativo para a aquisição de material didático para a Creche.
É importante referir que
esta festa não seria possível
se não houvesse disponibilidade da Câmara Municipal
da Barquinha, na pessoa do
Sr. Vereador Ricardo Honório para a cedência do espaço, bem como pela disponibilidade do Técnico de Som
e Luzes Carlos Adelino, da
Dra. Helena Oliveira e da
Dra. Gabriela Alexandre.
Ed. Maria Silva

Um dia na creche!
(Visão de uma criança)
Chego à escola pela mão da
mamã. Dou-lhe um beijinho
e digo até logo. Começa
então o meu dia na escolinha.
Pouco depois de chegar,
está na hora do suplemento
da manhã, da bolachinha e
dos meus desenhos animados preferidos.
Desligada a televisão, é altura de fazer comboio: “Tuh
Tuh… o comboio vai partir!”. O destino? A nossa
sala das Joaninhas. Xixis
feitos, vamos começar o
trabalho.
Como estamos perto do
Natal dizemos olá ao nosso
dia cantando uma música
do Pai Natal: “Olha o Pai
Natal de barbas branquinhas….”. Qual não é a surpresa quando o Pai Natal
chega à nossa sala. Mas,
algo se passa com ele. Não
tem barbas branquinhas e
fofas, nem o gorro é vermelho. Não há problema, com
cola, algodão, tinta vermelha, esponjas e muita determinação, eu e os meus amigos tratamos disso.
Pendurado o nosso Pai Natal, está na hora do almoço.
Sentados nas cadeiras a
sopinha vamos comer. Uma
e outra colher vão entrando
nas nossas boquinhas. O
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segundo prato é massa com
carne. Que bom! Há também umas coisas verdes
que não gosto tanto, mas
que me fazem muito bem.
Depois da fruta, está na
hora da higiene. Os sapatos
são difíceis de tirar, mas de
dia para dia estou a ficar
cada vez melhor nesta tarefa.
Como estou um pouco constipado têm que me colocar
soro no nariz. Blac! Não
gosto nada, mas depois fico
a respirar bem melhor.
Tic, Tac. Está na hora de
acordar, vestir e calçar. Já
cheira ao nosso lanchinho.
Hoje é dia de pão e iogurte.
Que delícia!
Com o lanche terminado,
vamos lá voltar à nossa sala.
Que vamos fazer agora? A

Tânia dá-nos legos e juntos
construímos muitas coisas…
aviões, carros ou até mesmo castelos.
Na altura de arrumar os
legos à que haver organização. Para a caixa azul vão os
legos azuis, para a verde os
verdes, para a amarela os
legos amarelos e para a vermelha os vermelhos. No
início tinha algumas dificuldades em arrumar os legos
corretamente dentro das
caixas, mas agora é muito
mais fácil, até chego a ajudar alguns amigos.
Depois de tudo arrumado e
já com as higienes feitas,
vamos todos sentar com
perninhas à chinês, bracinhos à português e fecho
fechadinho, à espera da
história. A nossa preferida é
a dos três porquinhos: “E o

lobo mau zangado disse: Ai
é?! Então eu vou soprar, e
soprar…”.
História contada, uma pequena volta ao centro de
dia vamos dar, para dizer
adeus aos senhores crescidos.
Chegamos por fim ao refeitório onde vamos comer o
nosso iogurte e esperar pelos nossos papás.
“Mamã! Mamã!”. Que bom
é voltar a ver os nossos papás. Agora vou para casa e
contar todas as novidades
deste dia.
Até Amanhã!
Ed. Tânia

Crescer Solidário

A culpa não é do “PDI”, mas sim da SARCOPENIA!!!
Quantas vezes não ouvimos
a expressão: a culpa é do
“PDI”? Estamos constantemente a desculpar-nos do
que fazemos menos bem,
ou do que não fazemos,
devido ao número de primaveras a que já assistimos.
Pois então lamento informar que a culpa não é do
número de primaveras, ou
seja não é da idade, mas sim
da sarcopenia. O quê? Pois
é, a partir deste artigo, não
pode desculpar-se mais com
a idade.
O envelhecimento do individuo está associado à diminuição progressiva da massa

muscular, que determina
uma redução da força muscular. Esta síndroma é denominada sarcopenia. O fantástico de poder atribuir as
culpas não à idade, mas sim
à maldita sarcopenia, é que
de facto envelhecer é bonito, por isso não deveríamos
maltratar a idade. Outro
aspeto porreiríssimo de
conhecermos a sarcopenia e
tudo o que lhe está associado, é que conhecendo a
verdadeira causa da nossa
crescente perca de capacidade motora, podemos preveni-la e eventualmente
corrigi-la.

Finalmente boas notícias!!!
Como podemos então envelhecer, ou seja ter mais idade, ano após ano e não ser
menos capaz fisicamente?
Simples e gratuito. Exercício
físico! Pois é, o exercício
em resistência pode conduzir a melhorias do funcionamento muscular.

Que exercícios devemos
então praticar? O exercício
físico para a população idosa deve ser gratificante,
utilitário, recreativo, motivante, integrador e mais em
qualidade do que em quantidade. Todo o exercício
deve ser prescrito por pro-

Aula de Ginástica
Página 7

fissionais conhecedores da
especificidade desta população e conhecedores da natureza do exercício físico.
Juntando esta duas capacidades, é fácil perceber que
o profissional do exercício
físico, sendo ele um instrutor de fitness, ou um professor de educação física tem
obrigatoriamente de conhecer a população idosa, para
poder aplicar os seus conhecimentos do exercício físico
de forma adequada.
Prof. Luís Rufino

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

Em destaque
Nome: João Caetano Rosário da Silva

Idade: 79 anos
Filme da sua vida: os filmes portugueses antigos.
Lembrança mais feliz: o convívio com os amigos.
Sonho que gostava de concretizar: voltar a viajar
para longe.
Um sítio onde gostava de voltar: Brasil.
Peça de teatro preferida:
todas, de comédia e tragédia.
Se pudesse voltar atrás
no tempo… voltava a viver tudo de novo. Gostava de viver nesse tempo

Aniversários do trimestre
24 Outubro

António Bernardino

26 Outubro

Isolina Ferreira

8 Novembro

Alice Borges

02 Dezembro

Joaquim Patrício

04 Dezembro

Armando Silva

05 Dezembro

Lurdes Ribeiro

22 Dezembro

Alberto Terras

27 Dezembro

Fernanda Barreiros

03 Janeiro

Silvina Vital

11 Janeiro

César Amaro

29 Janeiro

Maria Patrocínio

passado…

HORÁRIOS

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00

SECRETARIA
Manhã

09H30 - 12H30

Tarde

14H30 - 19H00

CRECHE
07H30 - 19H00

ATENDIMENTO
DIRETORA
TÉCNICA
14H30 - 16H00

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

