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ARTIGO DE OPINIÃO
“A VIDA A CORRER...”
Dormimos a correr, trabalhamos a correr, comemos a correr, socializamos a
correr e nem sempre temos tempo para olhar para o lado, para olhar por e para
aqueles que estão ao nosso lado. Na correria dos nossos dias, não nos
apercebemos que os nossos avós, os nossos pais, nós próprios, os nossos filhos,
os nossos amigos e todos à nossa volta estão a envelhecer. A vida, que nem
sempre é colorida, passa por nós, à velocidade da luz e num sopro estamos
velhos. Com a melhoria das condições de vida das populações, nota-se o
aumento do envelhecimento populacional. Estima-se que o número de idosos,
com 60 anos ou mais, triplique até 2100, passando de 962 milhões em 2017 para
3,1 mil milhões em 2100. O envelhecimento pode ser percebido como uma história
de sucesso mas frequentemente é entendido como uma verdadeira ameaça ao
futuro da sociedade em que vivemos. Lembremo-nos das experiências que os
mais velhos têm, carregadas de estórias e saberes. A forma como vemos o
envelhecimento poderá trazer benefícios se aceitarmos que iremos perder
capacidades e, como tal, é impreterível encontrar estratégias que nos levem a
aceitar este processo natural do desenvolvimento. Nós podemos estar velhos
mas não estamos mortos. Não nos podemos resignar a ficar sentados porque
temos menos força nas pernas. É importante que nos lembremos que todos nós
vamos perder forças e por isso, enquanto podemos, devemos fazer o que nos faz
mais felizes e parar de nos lamentarmos.
Devemos viver a vida como se cada dia fosse o último em vez de preferimos
desperdiçar o tempo com futilidades!
A Equipa da Terceira Idade

O MELHOR DO CSPB
A Maria Castanha e o Manel ouriço animaram o nosso São Martinho, e
em jeito de magusto drive prepararam-nos um belo jantarinho!
Os utentes de Centro de Dia, visitaram uma exposição na Biblioteca
Municipal Manuel Alegre no âmbito de uma atividade interinstitucional
"Rosas, para que vos quero?".
O Sr. Agente Baeta veio visitar-nos, e lembrou-nos dos cuidados que
devemos ter para não sermos burlados!
A área da nutrição foi a eleita para alguns de nós receberem formação
e ampliarem os seus conhecimentos.

O que mais gostei...
"GOSTAMOS MUITO DA MISSA!
É IMPORTANTE PARA NÓS
ESTE TIPO DE ATIVIDADES."
UTENTES CENTRO DE DIA

As crianças do Pré-Escolar marcam presença no novo programa de
entretenimento da Soberania TV - "Turma Top". Este programa, entre
outros objetivos, enfatiza a importância de incentivar as crianças a
expressarem os seus pensamentos e sentimentos.

"OBRIGADO PELO PRESENTE
PAI NATAL!"

Levamos pela Borralha, e mais além, as Coroas de Outono realizadas
pelas Respostas Socias do CSPB.

"GOSTAMOS MUITO DA ELSA!"

CRIANÇAS CATL

CRIANÇAS - PRÉ

No dia do pijama vestimo-nos a rigor e recordamos que "toda a criança
tem direito a crescer numa família".
Decorreu uma Missa dos Fiéis defuntos para os utentes da Terceira
Idade e colaborados do CSPB.
A nossa Cidadolândia vestiu-se de Natal com a colaboração dos pais,
das crianças, dos idosos e dos funcionários do CSPB. O espetáculo
musical da Frozen, o cinema "A estrela de Natal", o pai Natal e a
refeição da Telepizza completaram o cenário da festa de Natal.

AGENDA CULTURAL

NO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DA BORRALHA
DEZEMBRO / JANEIRO / FEVEREIRO
"Caminhar aquecidos" - Campanha do
cobertor.

Na Cidade de Águeda
Dez. e Jan. - Águeda é Natal.
18 Dez.- CAA - Orquestra 12 de Abril
com Camané (Concerto).

Preparação de época Natalícia.
Festa de Natal.

18 Dez. - Porque hoje é Sábado "Ninho" (Teatro).

Comemoração do Dia de Reis.

até 30 Jan.- Sobressalto (Exposição).

Preparação do Carnaval.
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P R O V É R B I O S

CAÇA PALAVRAS

CAÇA PALAVRAS

ADIVINHA

As palavras deste caça
palavras estão escondidas
na horizontal, vertical e
diagonal, sem palavras ao
contrário.
Natal
Menino Jesus
Amor
Partilha
Chaminé
Pai Natal
Prendas
Neve
Lareira
Frio
rabanada
rena
sonhos

A enfeitar o pinheiro, é onde gosto de estar.
Sou muito redondinha e fácil de pendurar.
Quem sou eu?
Solução: bola

PROVÉRBIO
“Depois do Natal os dias crescem um saltinho de pardal e no fim
de janeiro, a quem bem contar hora e meia lhe há-de achar”
“Ande o frio onde andar, no Natal cá vem parar.”

"EXISTIMOS PARA ENCURTAR AS
DISTÂNCIAS ENTRE NÓS OS OUTROS E
O MUNDO, E ASSIM COEXISTIR
SOLIDARIAMENTE.”

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BORRALHA
RUA CHÃO DA MOITA NRº 233 - BREJO
3750 - 866 BORRALHA
TEL.: 234 602 301
E-MAIL: GERAL@CSPBORRALHA.PT
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