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Editorial
PARABÉNS CPBESA

Alguém sonhou!

Muitos colaboraram!

O sonho realizou-se!

Décadas passaram !
A obra aconteceu!

Requalificação da jardim de Infância

Construção do Centro de Dia 2000

Construção da Residência Sénior 2013

OBRIGADO A TODOS QUANTOS COLABORARAM COM O CPBESA AO LONGO DA SUA HISTÓRIA!
ESTA É TAMBÉM A VOSSA HISTÓRIA!!!

P á gi n a 2

Sempre a Crescer

Nú m e r o3 1

Um Amigo do CPBESA
Há dias atrás, foi-me pedido para redigir um pequeno texto, subordinado ao tema “Amigo/CPBESA”. Imediatamente ocorreu-me um turbilhão de ideias que entretanto passo a partilhar.
Ainda me lembro bem, e já lá vão umas dúzias de anos, do dia em que a D. Manuela, a minha professora
primária, nos explicou o significado de AMIZADE e, consequentemente, o que era ser Amigo. Deu uma
explicação tão clara e convincente; ilustrou tão bem estes conceitos, que ao longo de toda a vida os mantive presentes, ao ponto de sempre os pôr em prática com bastante respeito e prudência.
Hoje, olhando para trás, fico com a sensação de que aqueles que fazem o favor de ser meus amigos, consigo contá-los pelos dedos, e nem sequer preciso de os usar todos. Por essa razão, tenho a preocupação
constante de não os decepcionar, até porque, certamente, já não terei igual tempo para arranjar quem os
substitua. Mas, curiosamente, quase tudo mudou; até o significado de Amizade.
Com a chegada da Internet, e com ela das redes sociais, hoje consegue-se num minuto e sem sair de casa,
fazer dezenas ou até centenas de amigos. Alguns dos quais com quem nunca se falou ou virá mesmo a
falar. Hoje pesa-se a popularidade de alguém pelas centenas ou mesmo milhares de amigos que tem associados ao seu universo virtual. Cometeu-se o tentador disparate de associar a palavra Amigo a esse “Web
conceito”, o que é quase aberrante. Corremos mesmo o sério risco de esvaziar de conteúdo uma palavra
tão valiosa e banalizar um sentimento tão sublime e raro. Tenho a certeza de que a D. Manuela, se estivesse entre nós, concordaria comigo. Pessoalmente, confesso que me recuso a adoptar esta adaptação e
mantenho-me no conceito analógico de outrora, ignorando qualquer outro.
Em relação ao CPBESA, e ao contrário do caso anterior, este não só mudou ao longo do tempo, mas mais
do que isso, evoluiu. Fez um percurso que teve início numa ideia arrojada e até utópica, para a época em
que surgiu, e foi progressivamente crescendo e amadurecendo, em todas as vertentes, tomando a forma
que hoje lhe conhecemos. Tem seguido a regra que alguém apontou como a materialização do sonho, "A
única forma que temos de chegar ao impossível é não deixar de acreditar que é possível."
Podemos ainda estabelecer mais alguns paralelismos, entre estes conceitos dos quais me propus falar.
Nomeadamente o facto de, tal como as pessoas, também as INSTITUIÇÕES poderem desenvolver a sua
actividade num contexto de “amizade”. Podem ser amigas dos seus utentes, dos seus colaboradores, do
meio ambiente, entre outros. E, neste caso em particular, penso que nesta INSTITUIÇÃO é preocupação
permanente de quem a representa, aos mais diversos níveis, o enquadramento neste registo.
Para mim, é de todo desejável que o CPBESA se mantenha um “Amigo à antiga”. Assim, os seus amigos
retribuirão de igual forma. Posto isto, eu arrisco dizer que considero ser amigo do CPBESA
e serei, certamente, amigo do meu amigo.

Licínio Paiva
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Creche
A leitura, o ouvir/contar da história, é sempre um momento mágico nestas idades. Seja a educadora, a
bibliotecária ou uma escritora a fazê-lo, é uma ocasião que “mexe” com o imaginário de cada um.
Assim foi o dia em que cá esteve a autora Alice Cardoso.

Educadora: Susana Cruz

Sala Azul
Quase todos os dias vamos á horta
da Joaninha para regar, sachar,
observar e ver crescer o que plantamos.
Regamos os morangueiros e tiramos
as ervas daninhas para que os
morangos possam crescer doces e
vermelhinhos.
Regamos e encaminhamos as guias
dos tomateiros para que estes produzam muitos tomates.
Pulverizamos (com água de urtigas)
os feijoeiros para acabar com os
pulgões e formigas que os têm invadido.
Retiramos as ervas daninhas que
vão aparecendo por todo o lado.
E no final colhemos tudo o que está
bom: alfaces, morangos, rúcula…
Educadora: Idalina Rosa
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Sala verde
No dia 21 de abril participámos no cortejo
dos finalistas em Coimbra. O grupo sempre
bem disposto, com garra e genica cantava e
dançava, apesar de ter havido um contra
tempo com o nosso carro.....
Mas os pais uniram-se e num esforço quase
sobre humano, de tudo fizeram para termos
o carro em frente ao júri. Foi a alegria total
das crianças, educadora, auxiliar e pais quando, os pais chegaram com o carro no momento em que estávamos a preparar para atuar
perante o júri.
Aproveito o momento para agradecer aos
pais pelo seu esforço, empenho e dedicação.
E também ás funcionárias da instituição que
contribuíram, nas suas horas de almoço, e ao
funcionário que o construiu, para que o
sonho de levar o carro se tornasse realidade.
Um obrigado muito especial.
Nos dias 23 e 24 de abril fomos até á Sra. da
Alegria vender lápis e porta chaves para
angariar dinheiro para a nossa viagem de
finalistas.

Educadora: Filipa Caetano

Grupo do CATL
Uma vez mais o CPBESA realizou o passeio anual, proporcionando às nossas crianças a oportunidade de
conhecer novos lugares contribuindo, desta forma, para o seu desenvolvimento cultural, social, pessoal e
intelectual.
As crianças constroem o conhecimento a partir do que veem, ouvem e tocam. Assim, conhecendo novos
lugares, as nossas crianças ampliam a visão do mundo e a bagagem de conhecimentos.
Este ano fomos assistir ao musical de Filipe La Féria “A pequena Sereia” e visitar o Navio da Armada
Portuguesa “D. Francisco de Almeida”
Foi uma aventura onde todos aprenderam alguma coisa e se divertiram a valer!

Animadora- Margarida Assunção
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Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário

Durante o mês de maio estivemos sempre em festa:
fomos lavar para a Fonte do Calvo, para as filmagens do
Teatrão, levámos a nossa peça de teatro ao Pavilhão de
Portugal, visitámos o Museu PO.RO.S. e fomos à Casa
Museu Miguel Torga. Que bom foi o nosso mês de maio!

Animadora: Carla Anastácio

Residência Sénior
Os Santos Populares
Como Junho é um mês muito animado pelos Santos Populares, os idosos da Residência decidiram escrever umas quadras dedicadas ao mês e à Residência.
Em Junho todos bailam
A 13 temos Santo António

Assim é a tradição

A 24 São João
No Lar de Almalaguês

A 29 São Pedro
Tudo com animação.
D. Cristina

Há muito por onde andar

As ruas estão enfeitadas
Lá de cima até ao chão.
D. Acilia

Cheirando a Manjerico
Tudo se pode encontrar.
Todos

O Lar de Almalaguês
É muito animado

Santo António já se acabou
O São Pedro está-se a acabar
São João, São João dá cá um balão
para eu brincar.
Quadra popular verbalizada
pela D. Conceição Baltazar.

Venha conhecer-nos
E passar um bom bocado.
Todos

Assistente Social: Ana Redondo
Animadora: Catarina Melo
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Estão de Parabéns em Junho!!!
Parabéns
por esse dia
especial,
alegria,
pazalegria,
e harmonia.
todos os seus
Parabéns
portão
esse
dia tãomuita
especial,
muita
paz eQue
harmonia.
desejos se realizem,
pois
você
merece.
Feliz
aniversário!
Que todos seus desejos se realizem, pois você merece.

Feliz aniversário!

44º Aniversário do CPBESA—17 de junho
Pré-escolar
Creche
Dia 10—Filipa Carvalho
Dia 20—David Rosado

Dia 5 —Pedro Chantr
Dia 26 — Tomás Tavares
Dia 29 —Afonso Oliveira
Dia 29 —Constança Amado
Dia 29 —Duarte Pereira

CATL
Dia 19 —Georgiana Tirean

CD
Dia 7— Gracinda Raposo
Dia 19 —Ilda Cunha

Apoio Domiciliário
Dia 12 —Maria Martins
Dia 29 —Alberto Fonseca

Residência Sénior
Dia 1 —José Mesquita
Dia 10 —Acília Rodrigues
Dia 17 —Maria Duarte
Dia 25 —Lusitana Isidoro
Dia 25 —Fernando Reis

Funcionárias
Dia 4—Lídia Costa
Dia 7 —Isabel Fonseca
Dia 17 —Conceição Santos
Dia 18 —Laurindo Eufrásio
Dia 19 —Maria Eulália
Dia 19 —Lúcia Eufrásio
Dia 20 —Carla Fonseca
Dia 21 —Marta Correia
Dia 28 —Céu Oliveira

Atividades previstas:
1– Comemoração do dia Mundial da criança
2– Passeio de finalistas do Pré-escolar
16– Festa de encerramento e comemoração dos
44 anos da Instituição
24– Marchas Populares da Freguesia

