
Junho, de Santo António e 
do Verão, dos dias grandes 
e a tenderem para o calor. 
Mês de santos populares 
que nos convida às festas de 
ar livre, à alegria, à conversa 
noite dentro… 
Recordar o passado, as me-
mórias, que se fazem pre-
sente e que farão o futuro 
de quem as ouve, porque 
ficam na memória, e a mais 
tarde refrescar com sauda-
de… 
Mês de São João, que acar-
reta consigo o maior dia do 
ano, com o Sol a declinar, a 
partir daí, como que a afir-
mar: “eu quero que Ele 
cresça e eu diminua” na 
afirmação do Batista. 
Façamos deste tempo o 
prolongar da unidade em 
família, estreitando os laços 
de felicidade, novos e ve-
lhos, para a recordação, 
unindo esforços de bem-
fazer, não fosse também o 
mês de São Pedro, lá para o 
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Próximas atividades 

No Centro de Dia a ativida-
de não pára, a cada dia há 
novidades, atividades, datas 
a comemorar. Só desta for-
ma conseguiremos que cada 
um dos nossos utentes en-
tenda esta casa como a sua 
segunda casa. Uma casa 
onde existe diversão, com-
preensão e muito carinho. 
Uma casa, mesmo CASA.  

Temos que garantir que 
vamos de encontro aos 
objetivos e pedidos de cada 
um, tentando conciliar os 
gostos e desejos de todos. 
Para isto, eis as próximas 
atividades:  
 

 Em junho, data ainda a 
definir iremos passear à 
Praia de S. Martinho do 
Porto, passeio aberto à 
comunidade 

 29 de junho - almoço de 
S Pedro, para utentes de 
Centro de Dia e SAD 

 30 de junho - festa de 
final de ano letivo, aber-
to a toda a comunidade 

 26 de julho - pique nique 
em Tancos para come-
moração do dia dos 
avós, passeio para a cre-
che e utentes de Centro 
de Dia e SAD 

 Em agosto, data a definir 
iremos a uma praia fluvi-
al 

 17 de agosto comemora-
mos o dia da fotografia 

O mês 

fim, a quem Jesus disse 
“sobre ti edificarei a minha 
Igreja”. 
Coloquemos espírito novo, 
alegre, feliz, em cada novi-
dade, em cada descoberta, 
em cada momento. Somos a 
Igreja que Jesus quis na per-
feição, sempre continuada, 
e a crescer, da nossa fé con-
fiante. 
Desejo-vos felizes momen-
tos de encontro e de ale-
gria, na tonalidade do Sol a 
nascer e das tardes amenas, 
no final da jornada, de 
quem sabe quanto bem 
fazem a vida em harmonia e 
verdade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Luciano  Oliveira 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 

 De 9 a 14 de setembro 
semana aberta à comu-
nidade 

 14 de setembro - noite 
de fados 

 21 de setembro - assina-
lamos o dia do Alzhei-
mer  

 
No Centro de Dia temos 
ainda 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 4ªs de manhã e 
a expressão musical com as 
crianças da creche à 3ª de 
manhã. Faça-se presente na 
nossa casa 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

A Diretora Técnica 
Dr.ª Fátima Rodrigues 
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Nome: Justina Andrade 
Barata 
 
Data de aniversário: 9 de 
Setembro de 1965 
 
1. Há quantos anos traba-
lha nesta instituição? 
Desde o início, faz este ano 
sete anos que sou a admi-
nistrativa. 
 
2. O que a/o motivou a vir 
trabalhar para esta institui-
ção? 
Eu vi crescer e participei em 
todas as atividades para a 
construção do edifício, des-
de festas, rifas, vendas de 
flores, quermesses para a 
angariação de dinheiro. Esta 
instituição é como um se-
gundo lar para mim. Por isso 
quis trabalhar aqui. 

3. Ainda sente essa motiva-
ção? Porquê? 
Sim. Estou sempre disponí-
vel para qualquer atividade, 
cuido e participo de tudo 
como se cuidasse da minha 
segunda casa. Sinto orgulho 
em trabalhar nesta institui-
ção. 
 
4. Quais são as maiores 
diferenças que nota nesta 
instituição e no grupo de 
utentes desde que entrou 
até aos dias de hoje? 
Muitas diferenças. Iniciamos 
com cinco utentes em cen-
tro de dia, hoje temos lista 
de espera porque estamos 
com lotação completa. Na 
creche também temos vin-
do a aumentar o número de 
crianças. A pouco e pouco 
vamos ganhando a confian-

ça das pessoas. Uma insti-
tuição vai-se construindo ao 
longo dos anos. 
 
5. A nível pessoal e profis-
sional o que é que gostaria 

de fazer que ainda não fez? 
A nível pessoal gostava de 
fazer uma viagem à Grécia. 
A nível profissional gostava 
de mudar de categoria pro-
fissional. 

Entrevista a duas colaboradoras 

Nome: Teresa Ferreira 
 
1. Há quantos anos traba-
lha nesta instituição? 
Trabalho há seis anos e 
meio, desde que a institui-
ção abriu. 
 
2. Qual a sua opinião sobre 
o grupo de utentes que 
temos hoje na nossa insti-
tuição? 
Temos um grupo heterogé-
neo, uns participam mais 
que outros nas atividades 
devido às suas capacidades 
físicas ou cognitivas. São 
muito simpáticos e educa-
dos. 
 
3. Sente que a instituição se 
preocupa em promover o 
envelhecimento ativo? Por-
quê? 

A instituição desde sempre 
teve a preocupação de pro-
mover o envelhecimento 
ativo, para tal temos uma 
animadora a tempo inteiro 
e atividades diárias para 
todos os utentes. Para além 
disso, temos uma horta que 
é inteiramente cuidada pe-
los utentes. 
 
4. Sente-se satisfeito/a com 
o seu trabalho? Porquê? 
Sinto-me satisfeita e muito 
realizada pois posso contri-
buir para o bem-estar da-
queles que nesta fase da 
vida tanto necessitam de 
cuidados, atenção e muito 
afeto. 
 
5. A nível pessoal e profis-
sional o que é que gostaria 
de fazer que ainda não fez? 

Sou pouco ambiciosa e co-
mo tal não me vejo a fazer 
outra coisa. Contudo, se 
fosse mais nova talvez arris-
casse tirar o curso de enfer-
meira. Mas vou fazendo 

formações para continuar 
atualizada. A nível pessoal 
gostava de ter tempo para 
tirar um curso de pintura 
pois adoro artes. 
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Atividades de animação 

Olá a todos! Chamo-me Ana 

Filipa Neves e sou a nova 

Animadora Sociocultural no 

Centro de Dia do Centro 

Social e Paroquial de Ata-

laia. 

Conhece a citação: “Se po-

demos sonhar, também 

podemos tornar os nossos 

sonhos realidade”? Pois 

bem, eu recordo-me desta 

citação da Walt Disney des-

de sempre, e tem sido sem-

pre ela a base das minhas 

conquistas pessoais e profis-

sionais. Considero-me uma 

pessoa muito responsável, 

organizada e empenhada 

em tudo o que faço. Sou 

exigente comigo mesma, 

tendo sempre metas para 

alcançar a nível individual e 

profissional, acima de tudo 

para minha realização pes-

soal e para satisfação e bem

-estar geral dos outros. À 

quatro anos que lutava por 

conseguir “um lugar ao sol”, 

à quatro anos que lutava 

por conseguir um trabalho 

na minha área de estudos. 

Passei por algumas fábricas, 

por alguns supermercados e 

outros trabalhos, até chegar 

às portas do Centro Social e 

Paroquial de Atalaia. Já pou-

co me fazia prever conse-

guir este lugar mas o que é 

certo é que fui escolhida e 

aqui estou eu. 

 

Vim da Loureira, perto de 

Fátima, lá já estava como 

Animadora a tempo parcial. 

Mas porquê não vir traba-

lhar para mais perto de casa 

e trabalhar a tempo inteiro 

naquilo que eu mais gosto? 

Não hesitei. Arrisquei mais 

uma vez e não me arrepen-

do. Neste momento estou a 

fazer aquilo que gosto, onde 

gosto e com quem gosto.  

 

Quando conheci o grupo de 

utentes deste Centro de Dia 

tive a ideia de que era um 

grupo maioritariamente 

ativo. Hoje a ideia não é 

muito diferente, é um grupo 

que me acolheu logo desde 

início e na minha opinião é 

um grupo ativo e 

“exigente”. São pessoas que 

procuram tarefas, querem 

ocupar este tempo, têm na 

ideia não parar. Penso que 

este estágio profissional 

fará de mim uma pessoa 

mais capaz de lidar com 

este público-alvo, vai fazer 

com que eu desenvolva as 

minhas capacidades e ad-

quira novos saberes.  

 

Muitos idosos hoje em dia, 

sentem-se incapazes de 

fazer algo que lhes sugiram, 

pois para eles, o facto de 

irem para um Lar ou para 

um Centro de Dia está asso-

ciado a "passar o tempo". 

 

A Animação Sociocultural 

tenta preencher o dia desta 

população fazendo com que 

eles se sintam capazes de 

realizar atividades, tarefas, 

e incentivar o convívio e a 

harmonia entre eles, dina-

mizando o seu dia-a-dia 

para que se sintam bem 

consigo próprios, 

“passando” o tempo de 

uma forma divertida e lúdi-

ca. 

 

No caso da terceira idade, é 

sempre complicado estimu-

lar a sua participação nas 

atividades, devido às várias 

limitações em que se encon-

tram, como pela idade, as 

condições de saúde muito 

distintas, as condições de 

solidão e os modos de vida 

que adotaram a partir de 

certo momento da sua vida. 

De acordo com tudo isto, os 

programas da Animação 

Sociocultural devem ser 

adequados a cada tipo de 

grupo. Para mim, no Centro 

de Dia do CSPA, o objetivo 

principal que eu tracei para 

o grupo de utentes é com-

bater o isolamento, o se-

dentarismo promovendo o 

convívio e estimulando as 

suas capacidades de forma 

lúdica e alegre. 

Para mim ser animadora 

sociocultural é ter um papel 

a desempenhar com um 

grupo de utentes, é promo-

ver a socialização, a adapta-

ção e integração de novos 

elementos no grupo, é dina-

mizar atividades lúdicas e 

recreativas na ocupação dos 
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O nosso trimestre em revisão: 

tempos livres dos mesmos. 

Tento todos os dias dar res-

postas às suas necessidades 

tentando sempre resolver o 

que considero que está me-

nos bem de modo a não 

criar uma figura 

“autoritária”… Não é fácil 

quebrar rotinas em idades 

avançadas sem que se-

jamos inicialmente olhados 

como quem diz “quem é 

você para dizer que tem 

que ser assim quando eu 

sempre fiz desta forma?”. 

Com o tempo gostava de 

conseguir que pessoas me-

nos ativas deste grupo mu-

dassem a sua forma de es-

tar, combatendo essencial-

mente o sedentarismo. 

Espero que, com o tempo 

consiga desenvolver os 

meus objetivos mas que 

consiga acima de tudo ser 

feliz e fazer os outros feli-

zes.  
A Animadora Ana Neves 

Identificação na Horta 

Peregrinação a Fátima Vila Saúde 

Almoço Dia da Família Dia da Espiga 

1ª Olimpíada Sénior 
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Creche 

 

Uma imagem vale mais do 

que mil palavras! 

No final deste ano letivo, a 
sala das abelhinhas faz aqui 
uma retrospetiva, fazendo 
um pequeno "passeio" por 
algumas das atividades rea-
lizadas ao longo deste tem-
po.  
As visitas ao CIEC, as massa-

gens/expressão corporal, a 
música, o contacto com os 
"senhores crescidos", as 
brincadeiras conjuntas, as 
pequenas experiências do 
quotidiano, as festas, os 
passeios à rua e as suas ex-
plorações/aventuras, as 
pinturas, as brincadeiras/
atividades orientadas, os 
desenhos, entre muitas ou-

tras vivências, contribuíram 
para um ano maravilhoso, 
repleto de aprendizagens 
significativas, emoções que 
ficam marcadas e amizades 
que registam uma cumplici-
dade enorme. Obrigada!  

 
Ed. Tânia Ferreira 
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Viagem de Finalistas 2018 
 
Mais um ano letivo está a 
terminar e como vem vindo 
a ser um hábito, costuma-
mos organizar uma viagem 
de finalistas em conjunto 
com os nossos “avozinhos” 
do centro de dia.  
Este ano decidimos apostar 
numa quinta pedagógica 

bem perto de nós e que 
ainda não tínhamos tido o 
prazer de conhecer. Este 
passeio realizou-se no dia 
17 de Maio de 2018, e é 
importante ressalvar com o 
apoio do Município de Vila 
Nova da Barquinha que nos 
cedeu o autocarro.  
A Quinta Pedagógica Casal 
das Flores situa-se nos Ria-
chos e recebeu-nos de uma 
forma muito agradável. A 
Dona Sofia, representante 
da quinta, levou-nos a visi-
tar todos os animais exis-
tentes na quinta, desde pa-
tos, galinhas, burros, cães, 

uma vaca, entre outros. 
Tivemos sorte com a data 
pois tinham nascido muitas 
crias, o que se tornou ainda 
mais divertido para as crian-
ças. 
Após a visita, as crianças 
puderam manusear o barro 
e, com a ajuda dos mais 
crescidos, modelar e fazer 
figuras dos animais que vi-
sualizaram durante o pas-
seio.  
Os mais idosos puderam 
também visualizar e relem-
brar alguns trabalhos e 
utensílios que se utilizavam 
antigamente na agricultura, 

bem como na olaria.  
Achamos importante reali-
zar estas saídas ao exterior 
pois para além de ser uma 
forma de conhecer o meio 
envolvente, é mais uma 
forma de intergeracionali-
dade das nossas crianças 
com os utentes do centro 
de dia. É também uma for-
ma de despedida dos nossos 
meninos que vão sair este 
ano da nossa Creche e irão 
ingressar num jardim-de-
infância.  
 

A Educadora 
Marisa Silva  
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Olá, sou a Maria José Borges 
e tenho 65 anos. Faço vo-
luntariado neste Centro de 
Dia há cerca de dois anos. 
Este meu gosto é muito 
antigo pois lembro-me que 
fui hospitalizada aos sete 
anos na Golegã durante um 
mês e quando me sentia 
melhor eu ia ajudando os 
outros doentes a irem à 
casa de banho, calçava-lhes 
os chinelos e punha o tabu-
leiro de madeira, sobre eles, 
nas horas das refeições. 
Com sete anos comecei a 
sentir a este gosto em aju-
dar os outros nas suas difi-
culdades. Depois, pela vida 
a fora não passou do pensa-

mento, a vida não me per-
mitiu mas sempre falei com 
as minhas amigas deste 
meu desejo. Cheguei a pen-
sar que se estivesse sozinha 
me dedicaria a missões de 
voluntariado no estrangeiro 
para trabalhar em prol dos 
outros. 
 Mas, houve um belo dia em 
que conheci a Dra. Fátima 
Rodrigues na piscina, no 
nosso tratamento de hidro-
terapia e conversa puxa 
conversa cá estou eu. A ela 
agradeço esta oportunida-
de. É uma pessoa fantástica 
e um bom ser humano e 
muito profissional. Tenho 
também a dizer que adoro 

todos os utentes sem exce-
ção, mesmo quando estes 
têm dias menos bons. Faço-
o com tanto gosto que até 
acho que sou egoísta pois 
fico eu mais feliz com o meu 
desempenho nas atividades 
do que eles. Faço-o com 
muito amor. O ambiente 
com todos é ótimo e adoro 
a visita das crianças da cre-
che ao centro de dia pois, 
quanto a mim, o convívio 
com os nossos velhinhos é 
uma mais-valia para o sau-
dável crescimento das nos-
sas crianças que serão o 
nosso futuro.  
É um centro de dia sempre 
em movimento, com ativi-

dades nas datas certas e é 
um prazer colaborar com 
todos eles pois também 
aprendo e sinto-me parte 
desta casa. Uma coisa eu já 
sei: quando for crescida 
quero vir para cá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria José Borges  

Voluntariado 
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Em destaque  

Beatriz Jesus Ferreira 

 

Idade: 83 

 

Data de aniversário: 
5 de Fevereiro de 1935 
 
Melhor qualidade: 
Simpática. 
 
Pior defeito: 
Com a idade perdi um boca-
do a vontade de conversar… 
 
O que mais gosta de fazer: 
Gosto de fazer renda e de 
cozer à máquina. Aprendi 
sozinha e gosto muito de 
passar assim o tempo. 
 
Um lugar onde gostava de 
ir: 

SECRETARIA  

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

VISITAS AOS 
UTENTES DO 

CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRETORA 
TÉCNICA 

14H30 - 16H00 

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 

CRECHE 

07H30 - 19H00 

CENTRO DE DIA 

09H00 - 17H00 

HORÁRIOS 

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

https://www.facebook.com/crechecspatalaia 

Aniversários do trimestre 

05 fevereiro Beatriz Ferreira  

04 março Rosa Pitacas  

06 março Rosaria Nunes  

21 março António Saboeiro  

05 abril João Silva  

11 abril Palmira Silva  

24 abril Fernanda Roldão  

01 maio António Machado  

20 maio Maria Céu Gomes  

   

À minha terra, ao Casal dos 
Matos em Ourém, freguesia 
de Caxarias 
 
Um sonho por concretizar: 
Antes de morrer ainda gos-
tava de passear algumas 
vezes: ir a Fátima, ir ao 
Agroal, ir passear à borda 
do Tejo em Lisboa e ir ver as 
minhas primas ao Olival. 
 
Uma lembrança feliz: 
Fiquei muito feliz quando a 
minha primeira bisneta nas-
ceu 

O meu maior medo: 
Que a vida ande para trás, 
que volte a ficar doente. 
 
A música da minha vida: 
Gosto muito da música “A 
cabritinha” do Quim Barrei-
ros. 

Se pudesse voltar atrás no 

tempo…  

Não fazia nada de diferen-

te… 
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