Volume 21

Fevereiro 2019 - Trimestral

Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS
Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Creche

Crescer Solidário
Centro de Dia e Creche de Atalaia

Rosto de Deus
O cheirinho de Primavera já
começa a fazer-se sentir,
pelo suave chilreio dos pássaros, no voo rápido das
andorinhas, pelos rebentos
e flores de magnólias, lilases
e brancas, convidando a um
sorriso maior e a um novo
vislumbrar da riqueza do
nosso coração.
No azul do céu, que faz divagar a imaginação, vejo o
sorriso de Deus, marca do
meu coração, a vislumbrar a
santidade de quantos gastaram a vida, como Jesus,
para que o brilho seja maior.
Um tempo de olhar o caminho percorrido, quem sabe,
sem rumo, sem estrelas, no
negro de nuvens, sem azul,
sem rumo claro, que nos
deixe ver a claridade da
nossa vida. O rumo, o sentido da vida, é encontro com
Deus, que nos ama e nos faz
felizes, só Ele nos enche do
azul celeste.

O rosto de Deus, como o
nosso, está no interior, no
coração, que se revela nas
atitudes, nos gestos, na forma como se vive, e passa
por nós para chegar ao coração dos filhos e pais que
Ele nos ama. Assim o mundo
será mais justo, sempre que
a justiça se faz, porque somos, todos, imagem e semelhança de Deus.
Somos Igreja de Jesus que
faz a diferença. Somos cristãos porque nos queremos
rosto e imagem de Deus no
coração do mundo, como
Jesus. Reflectimos o rosto
de Deus e é aí que está a
nossa diferença. Junto dos
nossos familiares, filhos e
pais, marido e esposa, vizinhos, amigos refletimos a
certeza da eternidade. Sejamos amigos de Jesus. Sejamos amigos de que tem
Jesus no coração e na vida.
Amemos!

Nesta edição:
Institucional

2

Animação

3

Centro de Dia

4

Creche

5

Temático

7

Pe. Luciano Oliveira
Presidente do CSPA

Próximas atividades
Utente em destaque

8

As festas natalícias foram
passando e com elas trans-

pusemos mais um ano repleto de atividades e bons
momentos. Este ano avizinha-se mais um conjunto de
momentos felizes, alegres e
de passeios, conforme prevemos no nosso plano de
atividades.
Para o próximo trimestre
temos previstas as seguintes
atividades:
Dia 11 de Fevereiro iremos
assinalar o dia do doente
com a já tradicional eucaristia, aberta a toda a comunidade. Participe
No dia 13 de fevereiro iremos assinalar o dia da rádio
com a visita a uma rádio
local;
A 26 de fevereiro teremos o
desfile de carnaval, para o
qual convidamos toda a
comunidade;
No dia 08 de março iremos
assinalar o dia da mulher;
No dia 19 de março assinalaremos o dia do pai, com o
já tradicional lanche com os
filhos dos nossos utentes;

A 21 de março iremos assinar o dia da árvore;
De 02 a 13 de abril vamos
assinalar o dia do livro infantil;
Dia 11 de abril teremos a
peregrinação a Fátima.
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.
Participe, apareça e veja
connosco que, Aqui mora a
alegria!

A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues
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O sucesso de um é o sucesso de todos!
Mais um ano que se encerra
e fica o tempo de avaliar o
que fizemos, o que poderíamos ter feito e o que queremos fazer para 2019! Este
momento acontece todos
os anos num momento conjunto partilhado por todos
os que contribuem para que
o Centro Social Paroquial de
Atalaia seja uma instituição

visível, de qualidade e onde
todos se sintam em Casa!
São os dirigentes e os colaboradores os pilares do serviço, com toda a ajuda de
voluntários, amigos, familiares e utentes. Todos com o
mesmo objetivo: que todos
os que entram diariamente
nesta casa se sintam acari-

nhados, cuidados e felizes.
Nem sempre conseguimos
este objetivo mas sempre
trabalhamos com este intuito.
Este ano tivemos novas caras no jantar, novas aquisições para a equipa, através
de medidas apoiadas pelo
IEFP, nomeadamente a nossa animadora Ana Filipa

Neves, a nossa ajudante de
cozinha Susana Tomé, a
nossa auxiliar de serviços
gerais Carla Lourenço e a
nossa auxiliar de ação educativa Liliana Cotrim.
Como habitualmente partilhámos um jantar convívio
entre colaboradores e direção do Centro, este ano na
Chamusca. Fica o registo!
Fátima Rodrigues
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“Exposição a minha vida em fotografias”
“Os idosos são uma grande fonte de sabedoria, adquirida pelas suas vivências e trabalho ao longo das suas vidas” (Jacob, 2007)
Quando o idoso frequenta
um Centro de Dia ou Lar,
encontra-se numa fase de
mudança, numa fase em
que se sente com um papel
menos útil, pelo que se torna necessário fazer com que
este ocupe os seus tempos
livres com alguma tarefa
que lhe dê gosto executar,
algo que o faça sentir-se
útil, algo que lhe dê vivacidade e mais vontade de
usufruir da vida.
É necessário contrariar o
funcionamento da maioria
das instituições que recorrem à televisão como uma
forma de ocupar o tempo,
no Centro Social Paroquial
de Atalaia esse é um dos
objetivos: permitir que os
nossos utentes tenham um
envelhecimento ativo, criativo, feliz, contrariando ou
pelo menos tentando contrariar a visão do envelhecimento sinónimo de inutilidade, doença, incapacidade.
A animação, para além de
desenvolver vários tipos de
atividades lúdicas também é
uma ferramenta que permite despertar memórias.
Quando falamos em memórias relembramos histórias,
vivências passadas, fotografias… Em Setembro do já
ano passado inauguramos a
exposição “A minha vida em
fotografias” que nos fez
voltar atrás no tempo e recordar velhos tempos. Para
mim, enquanto animadora,
foi bastante enriquecedor
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porque conheci o passado
de pessoas para quem agora trabalho, como elas eram
quando eram mais novas,
amigos que tinham, momentos especiais que registaram… Foi uma mais-valia
para mim e para os utentes
porque puderam recordar
momentos das suas vidas e
partilhá-las com os outros
utentes. Recordações com
muita saudade e emoção à
mistura, mas, não é certo
que só sentimos saudade
daquilo que foi bom? Sentir
saudade de algo ou alguém
é ter a certeza de que o que
passou foi bom e valeu a
pena.
Ter a abertura de mostrar
estas passagens individuais
da vida de cada um é também uma forma de se dar a
conhecer. De mostrar que
apesar da idade avançada,
que a vida teve momentos
muito bons, passados a ceifar milho, a apanhar a azeitona, a ir aos bailes… É bom
recordar os momentos e os
afetos. Damos afeto para o
termos em retorno. Só assim o amor, o carinho, a
confiança poderão subsistir.
E é aqui que devemos chegar neste caminho de reflexão… Que o novo ano de
2019 nos faça despertar
para o seguinte provérbio:
“Pai és, velho serás, como
fizerdes, assim acharás”.
Animadora Filipa Neves
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O trimestre em Revista:
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Festa de Natal 2018
No passado dia 8 de Dezembro de 2018, realizou-se a
Festa de Natal do Centro
Social, no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da
Barquinha.
Este ano a comissão organizadora do evento tentou
alterar um pouco a sequência das apresentações de
modo a não tornar a festa
tão extensa e também para
a tornar mais atrativa para
quem assiste.
Iniciou-se a festa com as
habituais mensagens de
boas festas na presença do
Sr. Padre Luciano
(Presidente do CSPA) e o Sr.
Mourinha (Presidente da
União Distrital das IPSS).
Seguidamente houve uma
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surpresa da parte da comissão para todos os intervenientes e famílias, com a representação musical “Zé o
Boneco”.
De seguida, as crianças das
diferentes salas realizaram
as suas apresentações natalícias, dando especial destaque para a apresentação da
sala das abelhinhas com um
presépio ao vivo.
Na festa foi apresentado
pela primeira vez o Hino do
CSPA e também o momento
musical do Centro de Dia.
A comissão convidou também o Palhaço Luigi para
dar um pouco de magia à
festa de Natal, com muito
malabarismo e piadas à mis-

tura. Foi um momento muito divertido.
Tivemos também a presença das Mães Natal para fazer as delícias dos mais pequeninos, oferecendo umas
bolachinhas decoradas, feitas no nosso centro pelos
utentes do Centro de Dia e
pelas colaboradoras.
Terminámos com um lanche
partilhado onde todos conviveram.

Não posso deixar de agradecer às famílias pela disponibilidade e apoio na construção das árvores de natal
para o leilão e na aquisição
das mesmas.
Agradeço também à Vereadora Marina Honório pela
disponibilidade do espaço
para a realização do evento.
Ed. Marisa Silva

"Educadora: Olá amiguinhos, o que é que vocês
mais gostam de fazer na
escolinha?
Entrevista aos "atores principais"
O desenvolvimento e o bem
-estar dos mais pequenos é
o nosso principal objetivo
enquanto educadoras e
auxiliares de educação. Assim, este artigo serve para
dar voz aos atores principais
da nossa creche.
Realizámos uma pequena
entrevista a alguns dos nossos "pequenotes" que mostramos de seguida.
Nota: A correção linguística
é realizada deixando apenas
entre aspas algumas expressões utilizadas pelos intervenientes.

D: "Bincar"
R: "Bincar" com os amigos e
fazer jogos
S: ...e sopa!

Educadora: Gostam de comer sopa?
S, D: Sim!
R: Brincar com a sopa.
Educadora: Mas a sopa é
para comer, não é para brincar.
R: Da casinha (aponta para a
casinha de brincar na sala).
Educadora: Ah, gostam de
fazer de conta que fazem
sopa na casinha.
Mas vocês fazem mais coi-

sas na escolinha. O que é
que vocês fazem mais na
escolinha?
S: Pinturas
D: "Pintulas" e legos
Educadora: E como é que
vocês fazem as pinturas?

vamos no comboio dos amigos lá a baixo, mas vamos lá
fazer coisas com os senhores crescidos. O que é?
R: Com "tamboie" (gesto de
bater num tambor)
S: Cantar
D: Dançar

R: Mãos e dedo
D: ...e "Pincelis"

Educadora: Muito bem, e
ao parque?

Educadora: Outra coisa, nós
costumamos ir aos senhores
crescidos. Vocês gostam de
ir lá a baixo visitar os senhores crescidos?

D: (muito rápido) Não...
molha as "cauças"

D,R,S: Sim!
Educadora: E o que é que
vão lá fazer?
R: Comboio!

Educadora: É verdade R.,

Educadora: Tens razão agora está frio e quando chove
fica tudo molhado, mas vocês gostam de ir passear ao
parque?
R,S,D: Sim!
Educadora: E vamos lá saber... os amigos gostam da
escolinha?
R,S,D: Sim!"
Ed. Tânia Ferreira

Várias pesquisas em sono
infantil indicam que o bebé
deve ser colocado no seu
berço/cama desde o primeiro dia em casa.

Ensinar a criança a dormir
sozinha é o mesmo que ensinar a comer, tomar banho
e vestir-se sozinha.
O sono também é um hábito muito necessário que
entra na vida de uma criança e como tudo o resto deve
ser orientado desde cedo.
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Em determinadas situações,
tal como o bebé estar doente, acordar de noite assustado leva a que os pais
coloquem os bebés/crianças
na sua cama. Pode-se tolerar que o bebé durma na
cama dos pais, mas é preciso muito cuidado para que
não se torne um hábito e
pela segurança do bebé/
criança.

Para que os bebés/crianças
não se acostumem a dormir
na cama dos pais é necessário levá-la de volta à sua
cama. Habituá-los a dormir
na sua cama, com o seu
boneco preferido / fralda e
sempre a mesma hora vai
ajudá-la a entender que é ali
que vai / deve dormir.
O bebé / criança pode dormir no mesmo quarto que
os pais mas não é recomendado que durma na mesma
cama.

As crianças são muito espertas e podem aproveitar-se
da situação e assim dormir
na cama com os pais passa a
ser um hábito que quanto
mais tempo for passando
mais difícil será tirar esse
hábito quer para os pais
quer para as crianças.
Sala das lagartinhas!

Crescer Solidário

Revisitar o
“Crescer Solidário”
Passaram 7 anos desde a saída do 1º
número da nossa revista em março de
2012, 20 exemplares, muitos utentes e
colaboradores.
Muitas alterações, muitas informações,
fotografias e atividades; muito texto,
muitas histórias, muitas crianças.
Deixamos em revista a nossa “revista”
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Utente em destaque
Nome: D. Maria Ribeira
Idade: 92
Data de nascimento: 15 de
Setembro de 1926
Naturalidade: Cerejeira,
freguesia Alvito da Beira,
concelho de Proença a Nova
Melhor qualidade: sou simpática, carinhosa e atenciosa
Pior defeito: enervar-me
com facilidade, agora já não
tanto, a idade é outra…
O que mais gosto de fazer:
gostava de sachar milho,
regá-lo… Agora presentemente gosto muito de lavarroupa no tanque

Um lugar onde ainda gostava de ir: Quero ir à minha
terra tantas vezes quanto
possa…
Um sonho por concretizar:
já não tenho sonhos por
concretizar mas quero continuar a puder passear por
aí com a minha filha
Uma lembrança feliz: quando ía passear de comboio
com o meu marido, corríamos tudo… Íamos daqui no
rápido do Entroncamento às

10h. Fomos a tanto sítio…
Régua, Barca d’Alva, Alentejo, Badajoz. Fartámo-nos de
passear!
O meu maior medo: tenho
medo de cobras e medo de
ficar doente
A música da minha vida:
Gosto de ouvir o Emanuel, o

Quim Barreiros e o Marco
Paulo
Se pudesse voltar atrás no
tempo… voltava a trabalhar
e a passear, a apanhar o
rápido do Entroncamento
com o meu marido e ir direito ao Porto

Aniversários do trimestre
8 novembro

Alice Borges

27 novembro

Moisés da Silva

2 dezembro

Joaquim Patricio

4 dezembro

Armando Silva

5 dezembro

Lurdes Ribeiro

10 dezembro

Gracinda Sousa

13 dezembro

Piedade Sousa

03 janeiro

Silvina Vital

11 janeiro

César Amaro

26 janeiro

David Valente

Manhã

09H30 - 12H30

29 janeiro

Maria Patrocínio

Tarde

14H30 - 19H00

HORÁRIOS

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00

SECRETARIA
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

