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Editorial
Iniciando novo ano…
O mês de Outubro é sempre o tempo propício para experienciar um recomeço: depois de algum tempo de
férias, depois das vindimas, depois do recomeço das atividades escolares, depois de um reconhecimento de
novas pessoas ou até mudança de grupos ou de serviços… Enfim: predispomo-nos para de novo começar a
caminhar na formação pessoal ao serviço dos mais novos e também dos mais gastos pela vida ou pela falta de
saúde.
Mas este final de verão deixou-nos duas ou três realidades que não podemos esquecer: os incêndios e suas
consequências, o final do Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, as eleições autárquicas, as
obras em frente à Igreja Paroquial, etc…
Houve sobretudo dois momentos em que os incêndios foram muitos ao mesmo tempo e queimaram muitas
coisas; mas o pior de tudo é que morreram muitas pessoas. Como deve ser horrível não poder fugir ao fogo e
morrer queimado! Como dói quando nos queimamos num dedito. E também tanta gente que ficou sem nada
ou quase, o que muitas vezes era o fruto de uma vida de luta ou o que dava sentido a suas vidas!... E felizmente houve muita gente que ajuda: bombeiros, voluntários, escuteiros, pessoas de instituições solidárias como
das Cáritas Diocesanas, Misericórdias, Centros Paroquiais, etc. E tanta generosidade e solidariedade que se
desperta! No momento de dor vem ao de cima a muita bondade que há no coração humano! Basta olhar para
o Presidente Marcelo.
O centenário das Aparições em Fátima foi um tempo bonito que nos recordou como Nossa Senhora é mãe
de todos os homens e como o seu Filho Jesus a todos quer salvar. Para isso veio indicar-nos um caminho:
esforço ou penitência para conversão, oração mais intensa por um meio simples como é o Terço e a ajuda
mútua para vivermos em paz. E isto não apenas para nós os portugueses, mas para o mundo inteiro. Mais
uma vez se confirmou que de facto Fátima é como que o “Altar do Mundo”. E o papa Francisco confirmou,
com a sua presença e palavras que este caminho é atual e não se pode esquecer, pra bem de todos.
As eleições autárquicas também foram um momento importante para a nossa sociedade, pois ouviram-se
vozes diversas a interpelarem as pessoas e depois com o nosso voto podemos escolher ou confirmar algumas
pessoas que nos parecem servir de modo justo e eficaz o bem comum. Mais uma vez a democracia a ser vivida. Mesmo que alguns não a queiram para si, e por isso nem sequer foram votar.
Em frente ao nosso CPBESA, e à nossa Igreja Matriz, há obras que nos incomodam bastante, mas é com elas
que tudo pode ficar muito mais bonito. Vai haver um espaço de jardim renovado, certamente mais ao gosto
moderno, e também mais espaço para convívio e encontro fraterno das pessoas que frequentam a igreja e o
Centro Social. A mudança pode custar-nos um pouco, mas mais tarde saborearemos os benefícios.
Um Bom Ano para todos!

P. Carlos José Delgado
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Começo por agradecer ao CPBESA o convite para participar no seu Jornal, testemunhando
mais uma vez o excelente trabalho que tem realizado com qualquer faixa etária de Almalaguês.
Não posso deixar de agradecer todo o trabalho/partilha que a Guida, (Margarida Assunção) tem
tido comigo ao longo destes quase três décadas. Muito obrigada Guida!
E agora sim, a pergunta por que sinto orgulho de ser professora?
Dia 5 de outubro, comemora-se o Dia do Professor… A data foi criada pela UNESCO em
1994 com o objetivo de chamar atenção para o papel fundamental que os professores têm na
sociedade e na instrução da população.
Ser professora é estar no meio. Somos lembrados de que exercemos “a profissão que forma todas as profissões” a cada setembro que chega, e passamos o restante ano ouvindo frases
repetidas sobre como é difícil ser professor e como poderíamos ter feito outras escolhas profissionais. Estamos entre esses dois extremos, ora nos exaltam, ora nos humilham. Estamos no
meio da vida em ebulição, no meio dos conflitos, no meio das contradições… O professor também está entre o conhecimento e o aluno, ele é o mediador. Ser professor é, sim, ouvir comentários desagradáveis, mas eles são superados quando alguém nos sorri logo de manhã e nos diz:
“Estás muito bonita professora”. Ser professora é ser confidente, é ser amiga, é ser aquela que
sente o maior orgulho quando os alunos estão escrevendo melhor ou mesmo classificando as
benditas leituras sem dificuldade. Mas, muitas vezes, confesso, é errar e ter que ensinar que
devemos rever nossas atitudes e até pedir perdão. Ser professora é, sim, sofrer, mas sofrer por
achar que podia ter feito melhor. Ser professora é ajudar a construir e é também construir e em
cada dia, moldando o barro com conhecimentos e valores na construção de um cidadão responsável e ativo na sociedade. O sucesso dos alunos é o sucesso dos professores…mas para isso também precisamos da ajuda dos pais, da comunidade e de todos aqueles que pretendem um Futuro
melhor! Obrigada a todos porque também contribuíram para a professora que sou!

Cristina Rodrigues
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Creche
O Período de adaptação na creche
A entrada da criança para a creche constitui uma grande mudança, uma vez que implica a separação, por
algumas horas, do mundo familiar, onde se sente segura e protegida. Mas este período não significa apenas encontrar-se num espaço diferente daquele a que está habituada, pois verá ainda modificado o seu
dia-a-dia, conhecerá também outros adultos e outras crianças com quem se irá relacionar, terá de se
adaptar a outro ritmo e horário, etc. Esta situação provocará na criança sentimentos de abandono, de
angústia e medo, que a fará ter múltiplas reações. Por outro lado, implicará, para ela adquirir e afirmar a
sua autonomia pessoal e nível de socialização, pois encontrar-se-á sozinha com as suas possibilidades e
limitações.
A criança é o principal criador da sua adaptação ao novo meio, é ela que tem de conquistar o desafio que
lhe é apresentado. Mas estes primeiros dias não é só a criança que tem de se adaptar, mas também pais,
educadores e auxiliares da instituição, que com o seu apoio, agirão como facilitadores deste processo.
Os pais que levam o seu educando pela primeira vez , estão cheios de dúvidas e receios sobre se fazem
bem ou não em deixar o seu filho tão pequeno. Estes sentimentos serão captados pela criança, que os
viverá como uma confirmação do que ela sente, tornando-se a adaptação mais problemática.
O educador representará para a criança o pilar básico no sucesso da adaptação, pois tornar-se-á no modelo adulto que a vai compreender e ajudar. Deste modo, devemos criar um clima afetivo com a criança,
que a ajudará a sentir-se segura e confiante. O educador deve também manter a tranquilidade face a
manifestações de inadaptações(birras, choros, inapetências), sem que a criança se sinta rejeitada, e transmiti-lo aos pais para que juntos possamos procurar uma solução.
Este ano letivo entraram pela primeira vez 5 crianças que se encontram em fase de adaptação.

Berçário

Sala de 1 ano

Sala dos 2 anos
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Sala Azul
Grupo dos 3 anos
Estamos a crescer, já somos os caloiros do Pré-escolar!
Aqui temos um parque com um escorrega e um tanque de areia grandes e salas novas.
Neste último mês tivemos a oportunidade de fazer novos jogos, explorar outros materiais, passear, brincar e “fazer de conta” …

Educadora: Susana Cruz

Sala Verde
Moinho de
Vento de Monforte

Da farinha fizemos massa

Fomos visitar um antigo moinho de
vento em Monforte, este moinho está
muito bem conservado e ainda funciona com a força do vento.
Esta visita aconteceu no final do Verão
porque a colheita do milho suscitou
alguma curiosidade. Para que serve o
milho? Como se faz farinha de milho?
Depois da descamisada e de ter o milho
seco fomos até Monforte saber como
chegamos do Milho á Broa. Em Monforte e, com a ajuda da família do David,
do milho fizemos farinha

Da massa fizemos broa

Da broa fizemos um belo almoço.
Educadora: Idalina Rosa
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Grupo do CATL
“Turistas cá dentro”
Coimbra é uma das mais antigas cidades de Portugal, com origens romanas e visigóticas e influência muçulmana. Definitivamente conquistada em 1064, foi a primeira capital do reino quando D. Afonso Henriques
ali se instalou com a sua corte. Coimbra recebeu do monarca carta de foral em 1179 e aí nasceram 6 reis
de Portugal. A Universidade, a primeira do País, fundada por D. Dinis ainda no século XII, foi definitivamente instalada em Coimbra em 1537, por ordem do rei D. João.

Animadora- Margarida Assunção

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário
Durante este mês de Setembro as obras do
adro da Igreja tiveram início, mas nem
decorreriam da mesma forma se não tivessem a constante supervisão dos nossos
clientes que fazem questão de acompanhar
tudo bem de perto!
Continuação de bom trabalho!

Animadora: Carla Anastácio

P á gi n a 6

S e mp r e a C re s c e r

Numero 34

Residência Sénior
O Dia Internacional do Idoso comemora-se anualmente a 1 de outubro. Este dia foi instituído em 1991,
pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões
do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.
Paralelamente a este dia, alguns países do mundo optaram também por criar um Dia Nacional do Idoso.
Em Portugal assinala-se a 28 de Outubro, no Brasil a 27 de Setembro, em Angola a 30 de Novembro. Em
Espanha por exemplo não se assinala o Dia Nacional, mas sim o Dia dos Avós, tal como em Portugal.
Mais importante que o número de dias festivos que cada país dedica aos mais velhos, o importante são as
politicas que cada país implementa para a sua proteção quer a nível da saúde, assim como, social ou económico. E muito ainda há para fazer, como as tão faladas e ainda não concretizadas comissões nacionais
de proteção dos idosos
Deixo aqui o registo de alguns dos direitos das pessoas mais velhas:
- As mulheres e os homens idosos têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, independentemente da sua idade e/ou da situação de dependência;
- “As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e
comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social.” Artigo 72º da Constituição da República Portuguesa
- As pessoas idosas devem permanecer integradas na sociedade, participar ativamente na formulação e
na aplicação das politicas que afetam diretamente o seu bem-estar e poder compartilhar os seus conhecimentos e habilidades com as gerações mais novas.
Assistente Social: Ana Redondo

Curiosidades…
Sabe qual a esperança média de vida em Portugal?
“A esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 80,62 anos para o total da população,
sendo de 77,61 anos para os homens e de 83,33 anos para as mulheres, no triénio 2014-2016… À nascença, a esperança de vida continua a ser superior para as mulheres, mas a diferença para os homens tem
vindo a diminuir…” (INE)
No CPBESA temos 110 clientes idosos e incrivelmente, 21 deles, possuem idades iguais ou superiores a 90
anos. Contudo a idade predominante situa-se nos 81 anos (11 clientes). Ou seja, a nossa amostra apresenta dados semelhantes aos do Instituto Nacional de Estatística.

*Informação acedida em 17,
outubro, 2017, em https://
www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_destaque
s&DESTAQUESdest_boui=281
336932&DESTAQUESmodo=2

A Psicologa : Mónica Catarino

