
Como Jesus 
Persiste o Verão a dar-nos 
um ar fora de época, onde 
já se espera o cair das folhas 
de outono.  
Prolongamos o calor da ida-
de e refrescamos as nossas 
vidas. É assim o dinamismo 
atual. Coabitamos com um 
sem número de novas expe-
riências, como se delas fa-
zendo parte, para nos man-
termos dinâmicos, ativos. 
A aprendizagem leva-nos 
até a um grau de felicidade 
que nos realiza como pes-
soa no diálogo entre gera-
ções. Filhos e pais e avós 
somos família com os cola-
boradores desta aprendiza-
gem, alguns nem aparecem, 
mas são imprescindíveis, 
para uma vida repleta de 
harmonia. 
Faz-nos falta a aprendiza-
gem do voluntariado ativo. 
Dar o tempo, que fazemos 
sobrar na nossa vida, para 
fazer sorrir de alegria os 
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Próximas atividades 

Quase passado o verão e as 
festas a ele associadas, mu-
da-se a estação do ano e o 
tipo de atividades mas con-

tinua o dinamismo e a von-
tade constante de realizar 
eventos do interesse dos 
utentes e da comunidade.  
Assim, para o próximo tri-
mestre temos previstas as 
seguintes atividades:  
 

 Na semana de 15 a 19 
de outubro teremos a 
decorrer no Centro a 
“Feira dos Sabores”. 

 A 16 de outubro iremos 
assinalar o dia da ali-
mentação com a confe-
ção de pão caseiro. 

 23 de Outubro iremos 
visitar a fábrica da Reno-
va, atividade aberta a 
toda a comunidade. 

 Dia 9 de novembro ire-
mos assinalar o dia de S 
Martinho, com o tradici-
onal magusto. 

 No dia 20 de novembro 
a comemoração do dia 
do pijama, em conjunto 
com a creche. 

 A 5 de dezembro iremos 
comemorar o dia do 

O mês 

rostos que nos rodeiam. E 
há sempre a possibilidade 
de voluntários anónimos, 
que são fruto de oração e 
de doação cristã. 
Vamos dar força ao serviço 
voluntário e apaixonado, 
para que a nossa comunida-
de seja melhor e mais dinâ-
mica, sempre com olhar 
desinteressado e cristão. 
Jesus abre novos caminhos 
a nossa vida, na descoberta 
do Reino de Deus, onde Ele 
quer ser tudo em todos. 
A solidariedade no serviço 
faz-se na capacidade de 
amar à maneira de Jesus 
que se entregou ao Pai, na 
cruz, para ser alimento de 
voluntariado. Esta é a nossa 
missão que nos leva à vida 
plena em Deus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Luciano  Oliveira 
Presidente do CSPA 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 

voluntário. 

 No dia 08 de dezembro 
teremos a festa de natal 
conjunta entre centro de 
dia e creche. 

 
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 5ªs de tarde e a 
expressão musical com as 
crianças da creche à 3ª de 
manhã. 
Faça-se presente nesta casa 
que é de todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

A Diretora Técnica 
Dr.ª Fátima Rodrigues 
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Mais um aniversário se pas-
sou com a realização de 
diversas atividades abertas 
à comunidade em geral e 
com a já tradicional noite de 
fados, que marca o encerra-
mento da semana que cha-
mamos “Semana Aberta”.  
Para podermos realizar es-

tas atividades, que têm co-
mo objetivo final a divulga-
ção do nosso centro e dos 
nossos serviços, contamos 
com a participação e ajuda 
da equipa de colaboradores 
que, mais uma vez, respon-
deu à “chamada” com boa 
disposição e espirito de en-

treajuda.  
A IV noite de fados do Cen-
tro Social Paroquial de Ata-
laia contou, este ano com as 
fadistas Joana Cota e Rita 
Inácio, artistas já conhecidas 
da casa, com António Ca-
chudo e com a grande sur-
presa Daniela Tomé, uma 

jovem natural das Caldas da 
Rainha que encantou com a 
sua simplicidade. 
Os músicos que enaltece-
ram esta grande noite fo-
ram Nuno Cirilo e Alexandre 
Gomes. Houve emoção, 
houve classe e houve músi-
ca nesta noite do Fado.    
 

DT Fátima Rodrigues 

Noite de Fados 
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Atividades de animação 

Para mim este trabalho (que 

não é trabalho é prazer) faz 

com que eu esteja em desa-

fio constante. Ao longo des-

tes anos muitas coisas te-

nho aprendido. A minha 

função é ir mais além dos 

convencionalismos da nossa 

sociedade, é infundir ânimo 

e dinamismo neste grupo de 

séniores. São imensas coisas 

para além de colorir dese-

nhos, daí ser também a mi-

nha função desmistificar a 

profissão de Animadora 

perante a sociedade onde 

vivemos e é isso que preten-

do fazer. 

 

Em Junho chegou o calor e a 

possibilidade de passear por 

aqui e acolá, começámos 

por visitar o mais recente lar 

de idosos “Casal das Flores” 

em Riachos, fomos os pri-

meiros a conhecer aquela 

fabulosa casa, grande e com 

tudo o que os séniores pre-

cisam. Demos nota 20 aos 

cadeirões, aos quartos, a 

tudo! Depois chegou o Dia 

Mundial da Criança, em que 

pudemos ver a felicidade 

dos nossos meninos e meni-

nas da creche a saltar e pu-

lar no insuflável. Deu vonta-

de de ir saltitar também, 

mas foi melhor não… Duran-

te estes eventos fomo-nos 

preparando para as Mar-

chas Populares na Feira do 

Tejo em Vila Nova da Bar-

quinha, foram dias de inten-

so treino e chegado o dia a 

coreografia que estava tão 

bem ensaiada não correu 

muito bem devido ao nervo-

sismo dos nossos utentes 

mas todos nós nos diverti-

mos e saímos alegres depois 

da prestação. Realmente o 

que conta é participar! De 

seguida para relaxar fomos 

até à Praia de São Martinho 

do Porto. Enchemos um 

autocarro de gente e aí fo-

mos nós, num dia muito 

solarengo com uma brisa 

leve de cheiro a mar. Foi um 

dia em cheio, com direito a 

banhos de sol e de mar. 

Terminamos o mês de Ju-

nho com a grande Festa de 

Final de Ano Letivo das nos-

sas crianças da creche.  

 

Em Julho o tempo começou 

a aquecer e o tempo quente 

pede bailarico por isso co-

meçamos por ir ao Baile de 

Verão organizado pelo gru-

po das IPSS do concelho. 

Fomos até aos Bombeiros 

Voluntários da Chamusca e 

dançamos “até cair”, foi 

uma tarde muito divertida e 

alegre, e houve oportunida-

de de entre danças trocar 

dois dedos de conversa com 

utentes de outros centros 

de dia e lares, “olha a minha 

vizinha!” disse a D. Antónia! 

Todos se conhecem e todos 

ficam felizes por se encon-

trarem nestas atividades 

envolvidas em alegria e di-

versão. Dias mais tarde e 

num tom mais sério recebe-

mos o Senhor Comandante 

do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de 

Barquinha, que nos falou e 

avisou das queimadas que 

perigosamente são feitas 

nesta altura do ano. Gostá-

mos muito de o receber e 

fizemos logo o convite para 

vir fazer os rastreios na Se-

mana de Porta Aberta do 

CSPA. Celebramos depois o 

Dia do Amigo com um lan-

che no café, tivemos um 

recital de clarinete super 

tradicional, comemoramos 

o Dia dos Avós em conjunto 

com as crianças da creche 

com a visita ao Parque Am-

biental de Santa Margarida 

e ao Borboletário Tropical.  

 

Em Agosto começamos por 

treinar as competências dos 

utentes indo às compras ao 

Intermarché de Vila Nova da 

Barquinha, assinalámos o 

Dia Mundial da Fotografia 

com a nossa já tradicional 

sessão fotográfica e o Dia 

Mundial do Artista em que 

recebemos alguns pares do 

grupo de Danças de Salão 

do Entroncamento, foi um 

dia de artistas entre artis-

tas! Foram dias em cheio, 

tal como esta casa quer!  

 

Em Setembro não foi exce-

ção porque foi o mês da 

Semana de Porta Aberta do 

CSPA, de 10 a 14 de Setem-

bro tivemos sempre casa 

cheia. Aproveitamos para 

agradecer ao Rancho Infan-

til de Liteiros, à massagista 

Helena, ao Lar Sagrada Fa-

mília, ao Sr. Padre Luciano, 

ao Enfermeiro João Pedro, à 

acordeonista Paula Ribeiro, 

aos Bombeiros Voluntários 

de Vila Nova da Barquinha, 

à D. Marlusa e aos fadistas e 

músicas que integraram a 

Noite de Fados deste ano. 

Todas estas pessoas fizeram 

da Semana Portas Abertas 

do CSPA uma semana cheia 

de alegria, movimento, con-

vívio, bem-estar e aprendi-

zagem. Mas claro, como 

uma casa é feita de pessoas, 

eu, em nome pessoal, quero 

agradecer e parabenizar 

todas os colaboradores do 

CSPA, porque sem eles não 

era nada a mesma coisa. 

Parabéns a si, a nós, a to-

dos!  

Terminamos o mês de Se-

tembro visitando o museu 

dos Paraquedistas em Tan-

cos, assinalando o Dia Mun-

dial da Doença de Alzheimer 

e o Dia Mundial do Coração. 

Porque aqui tudo é pretexto 

para haver festa… Porque 

“Aqui mora a alegria!”. 

  
Animadora Filipa Neves 
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Baile com a acordeonista Paula Ribeiro 

Passeio à praia de S. Martinho do Porto  

Dia Mundial da Criança  

Marchas do CSPA na Feira do Tejo em VNB  

Festa de Final do Ano Letivo  

Sessão de sensibilização sobre incêndios rurais  
Baile de Verão nos Bombeiros V. da Chamusca  

Dia do Amigo  

Ida às compras Danças de Salão do Entroncamento  

Dia dos Avós  

Dia Mundial da Fotografia  

Rancho infantil de Liteiros 

7º Aniversário do CSPA 
Rastreio de saúde com os Bombeiros V. da VNB 
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Inquérito de Satisfação dos serviços do CSPA 

Como habitual, no final de 
cada ano letivo, é apresen-
tado ao pais na reunião de 
final de ano letivo, um in-

quérito para estes preen-
cherem a fim de se verificar 
o grau de satisfação dos 
mesmos, bem como o que 

podemos melhorar para 
poder prestar um serviço de 
qualidade às crianças e aos 
encarregados de educação.  

Deste modo, dos 16 pais 
que preencheram este in-
quérito obtivemos os se-
guintes resultados:  
 

Ed Marisa Silva 
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Dia dos Avós! 
 
Mais um ano, mais um dia 
dos avós passado em con-
junto com os nossos "avós 
emprestados".  
 
Este ano escolhemos o 
"Borboletário" em Santa 
Margarida.  

No dia 26 de Julho de 2018 
iniciamos o nosso passeio 
partindo de autocarro com 
o destino a apontar um dia 
cheio de aprendizagens e 
brincadeiras.  
 
À chegada, aproveitámos o 
tempo bom para explorar o 
parque infantil que o espaço 
oferece.  

Pouco depois estava na ho-
ra de conhecer o tão espe-
rado borboletário. Aprender 
e compreender a vida das 
borboletas e depois.... ob-
servar o seu habitat e as 
suas características mais de 
perto. Tudo atento aos por-
menores, retendo o mais 
possível desta experiência.  

Com quem e onde deixar o 
meu bebé! 
 
Deixar o bebé ao cuidado 
de estranhos é uma das 
provas mais difíceis que os 
pais têm de enfrentar. Po-
rém estudos demonstram 
que sair cedo do ninho po-
de ser positivo desde que 
se procure qualidade e não 
se descure que a família 
continua a ser o fator mais 
determinante no desenvol-
vimento da criança. 
 
Desde o momento que um 
filho nasce, uma das primei-
ras grandes provas que são 
levados a enfrentar é aque-
la em que o bebé tem que 
deixar os pais (ou família) 
para frequentar a creche. A 
necessidade que os pais 
têm em colocar o bebé ao 

cuidado de estranhos lança-
os num vértice de ansieda-
de que os leva a visitar to-
dos os estabelecimentos da 
sua área de residência, a 
compara-los entre si e a 
descartar a maioria por 
acharem que não cumprem 
as suas necessidades bási-
cas. Quando finalmente 
encontram o local certo a 
etapa seguinte também não 
se torna muito mais fácil. 
Deixar o bebé na creche 
simboliza o fim e inicio de 
uma realidade feita de ho-
rários, atrasos e muita cul-
pa. 
 
Nos dois primeiros dois 
anos de vida o que é impor-
tante é o desenvolvimento 

emocional. 
O bebé precisa de rotinas, 
do seu espaço, mimos, re-
sumindo as creches são 
uma excelente solução para 
um problema que hoje em 
dia cada vez é maior. 
 
Qual a creche que devo 
escolher!!! 
 
E se eu colocar o meu bebé 
no infantário vai adoecer 
mais vezes!... mas também 
vai acabar por ganhar mais 
imunidade. 
 
E se eles falassem!... 
 

 Claro que iam dizer que 
não se queriam levantar 
todos os dias mais cedo, 
apanhar chuva, e frio, 
ou então… adoro ir para 
a creche tratam-me 
muito bem e adoro os 
meus amigos. 

 

 Claro que preferiam que 
a avó ou os pais lhe des-
sem a comida do que 
estar a espera que num 
conjunto de 8 bebés 
chegue a sua vez… mas 
por outro lado na cre-
che como muito melhor 
e não rejeito alimentos. 

 

 Ou… dormir a sesta na 
sua cama ou berçário 
com mais sete bebés 
que não adormecem ao 
mesmo tempo, mas 
também consigo apren-
der a dormir com baru-
lho ao meu redor. 

 

 …e em casa tenho os 
brinquedos só para 
mim… mas na creche 
tenho novidades, ativi-
dades, posso partilhar 
os brinquedos com os 
amigos, o que eu tam-
bém adoro. 

 

 Em casa fazem-me as 
vontades, não preciso 
preocupar que eles fa-
zem tudo o que eu que-
ro, basta chorar um 
pouco… mas na creche 
aprendo que existe a 
palavra “NÃO” que nem 
sempre eu gosto de 
ouvir, mas que me ensi-
na que nem tudo pode 
ser como eu quero. 

 
É um tema controverso. 
 

Sala Lagartinhas 
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“Tem que haver muita for-
ça de vontade, não basta 
querer!” 
 
Nome: Vilma Costa 
 
Data de nascimento:  
10/08/1958 

Com que idade começou a 
fumar? 
Com 13 anos comecei a fu-
mar com os colegas da esco-
la, sempre às escondidas… 
Todos fumavam. Mas quan-
do já não estava com os 
colegas fumava na mesma. 
 
Quando deixou de fumar? 
Quando tive o AVC em 
2014. Saí do hospital e co-
mecei a reduzir mas houve 
um dia em que decidi largar 
de vez. O meu filho Leandro 
deixou de fumar ao mesmo 
tempo que eu. 
 
Por que motivo deixou de 
fumar? 
Porque tive o AVC e o meu 
irmão e a minha cunhada 
insistiram para eu largar o 
tabaco. Toda a família da 
minha nora Tanya largou o 
tabaco. Assim ajudávamo-
nos aos outros. Foi o melhor 
que eu e o meu filho fize-
mos. 
 
Você sempre soube que 
fumar é prejudicial para a 
saúde? Se sim, por que ra-
zão continuava a fumar? 
Aos 13 anos não… A gente 
já nasce com o destino tra-
çado por isso é preciso ter 
cuidado. Só quando tive o 
AVC é que percebi que fazia 

mal, mas sempre ouvi dize-
rem que fazia mal, eu é que 
não ligava… 
 
Por que razão fumava? 
Quando bebia café e andava 
nervosa apetecia muito fu-
mar. Quando  estava em 
boa companhia, havia sem-
pre uma desculpa… 
 
Sentia-se bem depois de 
fumar? Porquê? 
Claro, ficava mais calma e 
sentia-me melhor. 
 
Atualmente acha que foi 
bom para si deixar de fu-
mar? Porquê? 
Foi muito bom porque voltei 
a ter uma saúde boa, a res-
piração também ficou muito 

melhor. Já não custa tanto 
subir as escadas, dantes 
custava imenso! Acho que 
me deu anos de vida! Já não 
fumo mas quando estou ao 
pé de alguém ou passo por 
alguém que esteja a fumar 
ainda sigo o cheirinho por-
que adoro o cheiro do taba-
co…  
 
Que conselhos dá às pesso-
as que fumam? 
Deixar o cigarro, claro! Por-
que faz muito mal à saúde e 
porque hoje até há muitas 
ajudas inclusive locais que 
proíbem fumadores. Tem 
que haver muita força de 
vontade, não basta querer! 

Entrevista a 

uma utente ex-

fumadora 

Com as cabeças cheias de 
novas aprendizagens, che-
gava a hora de encher a 
barriga. Piquenique ao ar 
livre e mais tarde a bela da 
sesta.  
 
Ao acordar, uns momentos 
divertidos com os nossos 
"avós" foram vividos. Muita 
diversão e colinho neste 
passeio que chegava ao fim. 
 
  
 

No final, a memoria de um 
dia muito bem passado em 
ótima companhia.  
Para o ano há mais! 
 

Ed Tânia Ferreira 
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Em destaque  

Nome: António Rodrigues 
Bernardino 
 
Idade: 59 
 
Data de aniversário: 
24/10/1958 
 
Melhor qualidade: 
Atencioso 
 
Pior defeito: 
Gosto pouco de trabalhar… 
 
O que mais gosta de fazer: 
Descansar e jogar dominó 
 
Um lugar onde gostava de 
ir: Ir ao Brasil 
 
Um sonho por concretizar: 
Arranjar namorada 
 
Uma lembrança feliz: 
Ter conhecido o Sr. Luís 
 

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 

06 junho Tomásia Fernandes  

07 junho Asdrúbal Navalho  

10 junho Fernando Silva  

06 julho Emília Francisco  

12 Julho Teodora Dias  

17 julho Cândida Lamaroso  

20 julho Alfredo Nogueira  

08 agosto Antero Trindade  

10 agosto Wilma Costa  

28 agosto Virgílio Sobreira  

15 setembro Maria Ribeiro  

   

A música da minha vida: 
Gosto muito de ouvir Rober-
to Carlos.  
 

“Eu sou o cara certo pra 
você 

Que te faz feliz e que te 
adora 

Que enxuga seu pranto 
quando você chora 
Esse cara sou eu” 

 

 

 

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

