
O verão convida a sair. Mes-
mo com a cautela pelo efei-
to do calor, que pode ser 
muito e os seus efeitos me-
nos bons, o azul e claridade 
convidam-nos as ir ao en-
contro de novas rotas na 
manifestação da alegria, do 
encontro, da festa. 
 
O nosso Concelho mantem 
esse convite, com a festa de 
Santo António, mesmo de-
pois de termos celebrado o 
mês de maio com a Mãe de 
Jesus, onde a nossa presen-
ça se faz espera. A animação 
faz da nossa participação o 
tempero da festa.  
 
Somos parte interessada na 
construção de uma socieda-
de mais humana para ser 
justa. Santo António, por 
popular, propõe-nos olhar 
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Próximas atividades 

O Ano avança a passo largos 
e está quase aí o verã e as 
atividades e passeios que 
habitualmente realizamos.  
 
Para o próximo trimestre 
temos previstas as seguintes 
atividades:  

• Dia 12 de junho a partici-
pação nas marchas da 
Feira do Tejo; 

• Dia 27 de junho viagem 
de finalistas em conjun-
to com a creche, à Quin-
ta ribeiro Tanquinhos; 

• Dia 29 de junho o tradi-
cional almoço de santos 
populares; 

• Dia 06 de julho teremos 
a festa conjunta de final 
de ano letivo; 

• Dia 26 de julho a come-
moração do dia dos 
avós, visita conjunta 
com a creche;  

• Dia 19 de agosto iremos 
assinalar o dia da foto-
grafia,  

Contruir alegria feliz 

com dignidade para todos e 
cuidar da vida humana co-
mo aquela que revela a pre-
sença de Deus. 
 
Vamos, com alegria, entrar 
num novo momento, que é 
repetido, mas sempre novo, 
porque somos sempre dife-
rentes, com novas experien-
cias que nos enriquecem, 
fazer das férias tempo salu-
tar de boa convivência e de 
reforçar os laços de vida 
que nos enchem de felicida-
de. 
 
Pelo Verão fora façamos 
que a nossa busca seja sem-
pre e só a atenção em fazer 
da vida um dádiva de Deus 
que nos quer felizes fazendo 
dessa felicidade o irradiar 
da sua divindade salvadora.  
Que este tempo se transfor-
me em riqueza humana e 
proximidade feliz, sempre 
com aquela máxima: há 
maior alegria em dar do que 
em receber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe. Luciano  Oliveira 
Presidente do CSPA 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 

 
Ainda em agosto teremos a 
ida a uma praia fluvial.  
E assim, entre passeios, 
festas e divertimentos ten-
tamos afastar a tristeza e a 
solidão! 
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 4ª de 
manhã. 
Participe, apareça e veja 
connosco que, Aqui mora a 
alegria! 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

A Diretora Técnica 
Dr.ª Fátima Rodrigues 
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Mais A vida quer pessoal, 
familiar ou profissional faz-
se de momentos, uns de 
alegria, outros de emoção, 
uns de tristeza outros de 
brincadeiras; momentos 
ricos, momentos menos 
ricos, mas todos eles mo-
mentos. Momentos que o 
Centro Social Paroquial de 
Atalaia procura criar e dei-
xar na memória dos seus 
colaboradores, utentes, 

familiares e visitantes. 
 Um desses momentos 
aconteceu no dia 18 de ju-
nho, dedicado aos colabora-
dores. Uma visita guiada à 
Herdade dos Templários em 
Tomar, para conhecer um 
pouco das vinhas, processo 
de elaboração dos diferen-
tes vinhos, prova dos mes-
mos e almoço com direito a 
um passeio pelo Convento 
de Cristo. Um momento 

leve, divertido e “regado” 
de boa disposição.  
Outro desses momentos 
ocorreu a 15 de maio com o 
tradicional almoço dedicado 
à família dos nossos uten-
tes. Foi o ano em que tive-
mos mais familiares no al-
moço, marcando a presença 
nesta casa que é a dos seus 
entes queridos durante a 
maior parte do dia. Momen-
to marcado pela alegria dos 

que tinham cá os seus, pela 
tristeza dos que não tinham 
e pela emoção de todos que 
concluíram que a família é o 
suporte de tudo.  
Todos os momentos ficam, 
para sempre, na memória 
do coração e deixam uma 
marca no caminho de cada 
um. Momentos que parti-
lhados são muito valiosos! 
 

A Diretora Técnica 
Dr.ª Fátima Rodrigues 

Momentos... 

Convento de Cristo Almoço dia da Família 

Almoço de colaboradores na Herdade dos Templários Visita às vinhas da Herdade dos Templários 
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Resumo de Atividades 

Março, Abril e Maio, três 

meses em cheio!  

 

Chegou a Primavera e a 

vontade de sair para a rua e 

de mostrar que parar é mor-

rer.  

Começamos por ir desfilar 

ao sabor do vento nas ruas 

daquela que é a nossa terra, 

Atalaia. Este Carnaval junta-

mos diversão e recordação 

num só disfarce, vestimo-

nos de oleiros com muito 

orgulho naqueles que fize-

ram a Atalaia ser uma terra 

de oleiros, uma das profis-

sões mais antigas de Portu-

gal.  

Já na Bíblia Cristã é narrada 

a seguinte parábola: 

 

“Esta é a palavra que veio 

do Senhor a Jeremias: ‘Vá à 

casa do oleiro, e ali você 

ouvirá a minha mensagem’. 

Então fui à casa do oleiro, e 

o vi trabalhando com a ro-

da. Mas o vaso de barro que 

ele estava formando estra-

gou-se em suas mãos; e ele 

o refez, moldando outro 

vaso de acordo com a sua 

vontade. Então o Senhor 

dirigiu-me a palavra: ‘Ó co-

munidade de Israel, será 

que não posso eu agir com 

vocês como fez o oleiro?’, 

pergunta o Senhor. ‘Como 

barro nas mãos do oleiro, 

assim são vocês nas minhas 

mãos, ó comunidade de 

Israel’" (Jeremias 18:1-6).” 

 

Nesta parábola, de acordo 

com a interpretação dos 

cristãos, o oleiro seria a 

figura do próprio Deus, do-

tado de misericórdia e paci-

ência e responsável por, aos 

poucos, moldar as imperfei-

ções das pessoas.  

E Março presenteou-nos 

também com uma dia muito 

especial, o Dia da Mulher, 

aquela pessoa capaz de fa-

zer tudo e mais alguma coi-

sa e de ter solução para 

quase tudo. Qualquer mu-

lher é um símbolo de força, 

determinação, coragem e 

amor. Assim assinalamos 

este dia com uma oferta 

para todas as nossas mulhe-

res desta casa. 

E não muitos dias depois 

veio o Dia do Pai, também 

ele símbolo de coragem, 

lealdade, amor, responsabi-

lidade... Todos os pais são 

especiais, cada um com o 

seu dom. Assinalamos este 

dia com um lanche especial 

com alguns dos filhos dos 

nossos utentes. 

No dia 21 de Março come-

morámos o Dia da Árvore, 

esse bem tão precioso e de 

que tanto precisamos, jun-

tamos uma linda cerejeira 

ao pomar na nossa horta. Já 

conhece a nossa horta? 

Não? O Sr. Machado aceita 

visitas guiadas a qualquer 

hora de segunda a sábado. 

E por que não dar uso ao 

que está tão perto de nós? 

Dias depois alguns de nós 

foram exercitar-se nos apa-

relhos de manutenção no 

jardim do Cardal. 

“No princípio ou no fim, 

costuma Abril a ser ruim” e 

foi… No fim! Porque no 

princípio fomos, num dia 

bastante solarengo, partici-

par na 2ª edição das Olimpí-

adas Séniores no Palácio 

dos Desportos, e adivi-

nhem… Trouxemos 2 meda-

lhas e 1 troféu de melhor 

claque! Podemos até ser um 

pouco atrapalhados nos 

jogos e até ser um pouco 

batoteiros mas a vontade de 

fazer a festa e a animação 

temos sempre! Gostamos 

muito de participar nova-

mente nesta atividade orga-

nizada pelo Grupo de Ani-

madoras de Apoio à Tercei-

ra Idade.  

No dia 6 de Abril comemo-

rámos o Dia Mundial da 

Atividade Física com mais 

umas Olimpíadas Intergera-

cionais, competiram sauda-

velmente o presente e o 

futuro. Mais uma atividade 

divertida, tal como sempre 

é quando juntamos crianças 

e idosos. 

Inauguramos a nossa sema-

na da Feira do Livro com a 

visita do Jardim de Infância 

de Atalaia, enchemos uma 

sala de crianças que atenta-

mente e muito participati-

vos ouviram 2 histórias. 

Claro que não foram embo-

ra sem uma recordação, um 

livro, porque ler é essencial, 

é bom ler, aprender, ajuda a 

ensinar, diverte, anima, põe 

o nosso cérebro a pensar! 

Aqui no CSPA também ten-

tamos incutir esse hábito 

nos utentes se bem que 

nem sempre é uma tarefa 

fácil… 

Dias depois veio o Lar Quin-

ta da Margarida retribuir a 

nossa visita quando lá fo-

mos cantar as Janeiras, esti-

veram connosco numa tar-

de animada em que joga-

mos bastante e rimos ainda 

mais. 

Já diz o provérbio “Abril 

águas mil” e ela lá veio, visi-

támos, mais uma vez, Fáti-

ma debaixo de chuva, tal e 

qual como o ano passado. 

Mas fomos, e vimos tudo o 

que queríamos! É sempre 

bom visitar Fátima, mesmo 

quando chove. 

Seguiu-se uma Caça aos 

Ovos da Páscoa com a cre-

che, a visita do GNR com 

uma Sessão sobre os Maus 

Tratos na Terceira Idade e 

comemorámos o 25 de Abril 

não com uma marcha da 

revolução nas ruas mas sim 

nos nossos corredores! 

“Mês de Maio, mês das flo-

res, mês de Maria, mês dos 

amores”, assim chegou o 

Dia da Mãe, esse dia tão 

especial e que este ano teve 

tanta emoção nos corações 

das nossas utentes, o Dia da 

Família com o maior almoço 

entre utentes e familiares. A 

21 de Maio visitamos o Mu-

seu dos Ferroviários no En-

troncamento, uma visita 

rica em aprendizagens e 

memórias de outros tem-

pos. 

E dissemos adeus a Maio 

junto das “nossas” crianças 

e com elas vimos como é 

tão bom ser crianças, ser 

inocente, ser leve e pura, 

sem medos nem preocupa-

ções sobre o amanhã. Brin-

car à malha, ao berlinde. É 

tão bom ser pequenino não 

é? Nós também fomos! 

 
Animadora Filipa Neves 
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Trimestre em Resumo 

25 de Abril 

Almoço Dia da Família 

Desfile Carnaval 

Dia da Árvore 

Dia da Mãe 

Visita ao Museu Ferroviário 

Feira do Livro Sessão esclarecimentos Visita do lar Quinta da Margarida 

Peregrinação a Fátima 
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Visita ao CIEC 

No passado dia 14 de Março 
de 2019 recebemos na nos-
sa creche a visita da Dra. 
Diana, dentista na clínica 
Encontro num Sorriso.  
Esta presença e parceria já 
se realiza a alguns anos com 
o intuito de sensibilizar as 
crianças para a importância 
de uma boa higiene oral.  
A Dra. Diana, com a utiliza-
ção de uma história e um 
jogo didático, conseguiu 
que as crianças identificas-
sem quais os alimentos que 
fazem bem e mal aos seus 
dentes, bem como a impor-
tância de os escovar para 
acabar com os "bichos" que 
podem estragar os seus 
dentinhos.   
Ainda houve tempo para 
ensinar a usar a escova. 
Todos os cantos da boca são 
importantes e não podem 
ser esquecidos.  
No final, um rastreio aos 
dentinhos dos nossos meni-
nos. Está na hora de acabar 
com as chupetas para que 
os nossos dentes cresçam 
saudáveis e certinhos. 
 
Um muito obrigada pela 
experiência maravilhosa e 
simpatia a que já nos habi-
tuaram.  
Até já! 

No passado dia 10 de Abril 
realizou-se mais uma visita 
de estudo ao Centro Inte-
grado de Educação e Ciência 
de Vila Nova da Barquinha. 
Estas vistas de estudo têm a 
parceria com o Município de 
Vila Nova da Barquinha bem 
como com o CIEC.  

Estas parcerias são impor-
tantes para que as nossas 
crianças possam desfrutar 
de inúmeras atividades ci-
entíficas. Desta forma de-
senvolvem os seus conheci-
mentos, embora que de 
uma forma lúdica, pois é 
mais fácil assim a sua apren-

dizagem.  
Na última visita que tivemos 
a oportunidade de observar 
e participar na experiência 
do vulcão. As crianças foram 
muito participativas e utili-
zaram os seus sentidos para 
percecionar o que as rodeia.  
Aproveitámos ainda para 

visualizar outros espaços do 
CIRC, como por exemplo, a 
sala de espelhos, a observa-
ção de animais e visualiza-
ção de rochas.  
A próxima visita e ultima 
deste ano letivo será no 
próximo dia 19 de Junho.  
 

Ed. Marisa Silva 

E assim foi um Encontro com Sorrisos... 
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No passado dia 6 de Maio 
convidámos as mães para 
passar um bocadinho da sua 
tarde connosco e assim ce-
lebrar o Dia da Mãe. 
 
As mães ao chegarem eram 
convidadas a tirar uma foto 
com os seus filhos para mais 
tarde recordar. De seguida 
realizaram uma atividade 
que envolveu mães e filhos 
e que consistia em fazer sais 
de banho que posterior-
mente levavam para casa 
como recordação deste dia. 
 
Ao finalizar a atividade pas-
sámos ao lanche, onde as 
mães puderam confraterni-
zar umas com as outras, 
com os seus filhos e colabo-
radoras. 
 
Na opinião das mães foi 
“uma tarde diferente e di-
vertida” onde o nosso obje-
tivo era“ uma atividade 
agradável e diferente”, com 
alguma “animação”, 
“momentos de partilha” e 
enriquecedores” onde o 
“resultado final foi ver a 
felicidade de todas as crian-
ças junto com as suas mães” 
a fazer um “miminho” para 
levar para casa e o “mais 
importante, estes momen-
tos que ficam guardados no 
coração de qualquer mãe”. 
 

“Obrigada” 
 
 

Ilda jesus 
Ana Fagulha 

 

Dia da Mãe na Creche 
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No Centro de Dia de Atalaia os dias vivem-se assim…  



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

Utente em destaque  

D. Palmira e Sr. Moisés 

 

Nomes completos: 

P: Maria Palmira Simões 

Mota da Silva 

M: Moisés Martins Ferreira 

da Silva 

Idades:  

P: 74 

M: 78 

Datas de nascimento: 

P: 11 de Abril de 1945 

M: 27 de Novembro de 

1940 

Naturalidades: 

P: Nasci no Grou, concelho 

de Tomar. 

M: Nasci no hospital de Vila 

Nova da Barquinha. 

Data de entrada no CSPA: 

M: Viemos a Fevereiro a 

2017. 

Quais os vossos trabalhos 

antigamente: 

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 
 

5 fevereiro Beatriz Ferreira  

21 março Antónia Saboeiro  

5 abril João Silva  

11 abril Palmira Silva  

1 maio António Machado  

20 maio Maria Céu Gomes  

   

P: Fiz tanta coisa… Apanhei 

a azeitona, laranjas, pas-

sas… Fiz vasos, ajudei muito 

o meu marido e tive tam-

bém em casa da minha cu-

nhada a pintar vasos de 

cimento. E cuidei dos meus 

filhos, a Cristina e o Eduar-

do. 

M: Tinha uma olaria onde 

fazia vasos, cântaros, talhas, 

era o que calhava… 

Piores defeitos: 

P: Acreditar nos outros e 

eles me falharem… 

M: Acho que não tenho ne-

nhum, fora o ser muito sen-

timental, choro por tudo e 

por nada… 

Melhores qualidades: 

P: Sou boa demais para toda 

a gente, fora a minha Cristi-

na que isso ela merece tudo 

quanto é de bom. 

M: Sou muito sentimental e 

isso tanto é bom como pode 

ser mau… 

O que mais gostam de fa-

zer: 

P: Gosto de pintar e tam-

bém gostava muito de cos-

turar e fazer comer. Fazia 

tanta coisa… Agora é dife-

rente, descanso e faço algu-

mas coisinhas… 

M: Agora é nada, é estar 

sossegado sem ninguém 

para me chatear. Mas tam-

bém gosto de fazer alguns 

trabalhos, mas pintura é 

que não… 

Um lugar onde ainda gosta-

vam de ir: 

P: Eu gostava muito de ir à 

campa do meu pai. 

M: Presentemente não te-

nho um sítio onde gostasse 

muito de ir… 

A música das vossas vidas: 

P: Gosto muito do Rui Ban-

deira! E ele tem um cabelo 

tão bonito!! 

M: Gosto de fado, Carlos do 

Carmo! 

Data do vosso casamento: 

M: 31 de Outubro de 1965 

Se pudesse voltar atrás no 

tempo… 

P: Casava-me outra vez com 

o Moisés e íamos de lua-de-

mel para a Madeira. 

M: Não fazia muita coisa 

que fiz e fazia muitas outras 

coisas que ficaram por fa-

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

