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“Páscoa em Família”

Aspetos a salientar:
 Dia de Reis
 Dia Internacional do
Riso
 Inverno no CSPB
 CSPB visita CAA
 Exposição de Guarda
Chuvas no CSPB
 Baile de Máscaras
Intergeracional
 Desfile de Carnaval
 Dia da Amizade
 Dia da Mulher
 Biblioteca vai à
Escola
 Dia do Pai
 Color Party
 Campanha Laço Azul
 Férias da Páscoa
 Dia do Livro
 “1 Árvore 1 Rotário!”

Estamos a celebrar o Tempo Pascal, que vai
desde o dia de Pascoa ate ao dia de
Pentecostes, cinquenta dias apos a Pascoa.
Celebramos este tempo mais solenemente e,
como que ainda
respiramos a Pascoa,
celebramos este grande Amor que Deus nos
tem, que atraves da morte e ressurreiçao de
Seu Filho Jesus Cristo, nos salvou. Jesus
ressuscitou e com Ele a esperança e o amor.
Portanto, a Pascoa e a celebraçao do
sacrifício de um homem justo e bom que
morreu pelos nossos pecados e da sua
ressurreiçao. Assim, a Pascoa e a festa do
amor e o triunfo de Cristo sobre a morte. E
uma data que celebra o triunfo da vida
sobre a morte, do amor sobre o odio. E a
epoca ideal para refletir sobre o verdadeiro
significado da vida, e sobre a importancia do
amor.
Nesta epoca celebramos a vitoria do amor
do nosso salvador que
transformou em
triunfo a propria morte. E tempo de
Pascoa, momento de celebraçao da vida
em família, mas tempo de reflexao e mudança. Pascoa e sinonimo de renascimento,
de renovaçao, por isso, tempo certo para
refletir e fazer renascer em nos e nas nossas
famílias os sentimentos mais nobres que
existem em nos. Esta e uma epoca em que
todos nos devemos lembrar de coisas tao
importantes como a amizade, a bondade e
fraternidade. Por isso, bens com a família ou
os amigos merecem ser celebrados dos os
dias, como em dia de Pascoa. Porque, a Pascoa nao e so receber a Cruz em casa, nao e so
amendoas e chocolates, e viver estes sentimentos em família, de casa em casa, de
família em família. E assim, a Pascoa e e deve ser todos os dias.
Desejo que todos os sonhos de amor e paz
triunfem sobre qualquer dificuldade ou
desavença. Celebre em família o carinho, a
humildade e a felicidade em todos os
momentos desta linda Pascoa. Feliz Pascoa!

“Páscoa é renascimento, é passagem,
É mudança e transformação,
É ser de novo um mesmo ser
Que recomeça pela própria libertação.
Fica para trás uma vida cheia de poeira
E começa agora um novo caminhar
Cheio de luz, de fortalecimento,
Esperanças renovadas.
Um arco-íris rasga o céu e parece
Balbuciar que Jesus ressurgiu para nos
Provar que o amor incondicional existe,
Assim como a vida eterna.”
“É muito bom e gostoso reunir a família.
Rever primos, tios e avós.
Estar ao lado do pai e da mãe.
Comemorar junto com os irmãos.
Agradecer a Deus por reunir toda a família.
Ter o gostinho de chocolate na boca.
Ver crianças felizes com seus ovos de páscoa.
E jesus criando essa harmonia com
perfeição…
Feliz Páscoa a você e à sua família…”

Pe. José Carlos
(Presidente da Direção
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Cantar dos Reis na Câmara Municipal de Águeda (05.01.2018)
À semelhança de anos anteriores, Direção, seniores e crianças do Centro
Social e Paroquial da Borralha deslocaram-se à Câmara Municipal de
Águeda, afim de manter a tradição, para cantar os Reis. Ao som da guitarra
do Sr. Chula encantaram os presentes com canções alusivas à época.
O CSPB agradece a disponibilidade e amabilidade da CMA que tão bem
nos recebeu, nas pessoas dos vereadores Sra. Dr.a Elsa Corga e do Sr. João
Clemente.

Almoço de Reis dos Seniores do CSPB (05.01.2018)
Os seniores do Centro de Dia e do Centro de Convívio comemoraram o tradicional Dia dos Reis. Da parte da
manhã teve lugar a celebração da Eucaristia, presidida pelo Sr. Padre José Carlos, seguindo-se almoço convívio
recheado de boa disposição e iguarias da época.
Da parte da tarde, a Festa dos Reis iniciou-se com a apresentação de duas coreografias natalícias por parte do
pré-escolar do CSPB, seguindo-se uma peça teatral “A Estrela de Belém”, pelos utentes do Centro de Dia,
Centro de Convívio e do Grupo AnimArte, da Resposta Atendimento/Acompanhamento Social.
Esta tarde terminou com a atuação do grupo de Cantares Sénior d’Os Pioneiros, que contagiou todos os
presentes com as suas melodias e o seu entusiasmo. No final, foram distribuídos belos presentes, seguido de
lanche convívio entre todos os intervenientes.
“Que a mesma estrela que iluminou os
Três Reis Magos até Jesus, possa
também, iluminar o seu caminho, com
muito amor, saúde, felicidade e
paz!” (s.a.)

Página 2

Edição nº 13
C.S.P.B.

Infância comemora Dia de Reis (05.02.2018)
Pelo CSPB entoaram-se canções alusivas ao Dia de Reis. Ainda houve espaço
para contar às crianças o motivo da comemoração desta data, para explorar
momentos teatrais e decorar bonitas coroas de Reis.

Intercâmbio interinstitucional na creche (08.01.2018)
As crianças da creche III do CSPB têm estabelecido um intercâmbio com as
crianças da creche do Centro Social de Belazaima. Apesar de não se
conhecerem pessoalmente, já trocaram muitos “miminhos”.
Recebemos, pelos Reis, uma lembrança muito bonita, feita pelas crianças do
CSBelazaima, que mostramos nesta fotografia.
Prometemos “escrever” em breve e temos muita vontade de brincar com
estes amigos novos.

CSPB comemora Dia Internacional do Riso (18.01.2018)
O CSPB comemorou no dia 18 de janeiro o Dia Internacional do Riso,
com crianças e seniores, na companhia da Professora Eva Grilo, que
dinamizou uma sessão de Terapia do Riso. Nesta dinâmica não
faltaram gargalhadas, sorrisos e momentos divertidos!
Rir é um bom remédio. Sigam o conselho: riam e sejam felizes!

“Rir é viver profundamente”.
(Kundera))
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Cheira a Inverno no CSPB!!!
Todas as respostas sociais do CSPB receberam a estação dos “narizes gelados” da melhor forma. Exploraram as
suas características e deram asas à criatividade e, através de várias Artes, “sentiram” o inverno.

“No inverno todo o
abraço é cachecol!
(s.a.) “

CSPB visita CAA (26.01.2018)
No âmbito do projeto de sala “Ao Encontro das Sete Artes”, os
seniores do Centro de Dia e Centro de Convívio deslocaram-se ao
Centro de Artes de Águeda (CAA) no dia 26 de janeiro, com o
intuito de participarem na Oficina “Subway Life”. Além de
observarem a exposição de desenhos ampliados à escala humana,
do artista António Jorge Gonçalves, foram também convidados a
desenhar, num caderno, a pessoa que estava à sua frente.
O CSPB agradece ao Centro de Artes de Águeda pela
magnífica tarde proporcionada aos nossos clientes.

Página 4

Edição nº 13
C.S.P.B.

Exposição de Guarda Chuvas no CSPB
No âmbito do Projeto Educativo “ComuniCArte: Artes, Ofícios e Culturas”, o Centro Social e Paroquial da
Borralha desafiou as famílias dos seus clientes da área da infância a decorarem um belo guarda chuva, tão
representativo da nossa cidade de Águeda. O objetivo primordial era explorar a arte em contexto familiar,
proporcionando magníficos momentos artísticos, proposto no nosso projeto institucional.
A nossa instituição encontra-se decorada com muitos, muitos guarda chuvas, que demonstram a união familiar
tão importante para o crescimento infantil.
O CSPB agradece a disponibilidade das famílias e enaltece o espírito de colaboração das mesmas. As Famílias
CSPB são Únicas!
A exposição artística do “símbolo” de Águeda foi visitada pela Dra. Elsa Corga, vereadora da Câmara Municipal
de Águeda, durante o mês de fevereiro. O CSPB agradece a sua disponibilidade e amabilidade!
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Baile de Máscaras Intergeracional (07.02.2018)
Como já vem sendo habitual, o CSPB realizou um Baile de Máscaras Intergeracional.
As crianças da creche e do pré-escolar elaboraram bonitas máscaras e os seniores e senhoras do Grupo
AnimaArte disfarçaram-se com grande alegria mostrando a sua boa disposição.
Foi mais um momento único, no qual o CSPB se orgulha de ser uma instituição promotora de momentos
intergeracionais.

CSPB conquista 1ºlugar no III Concurso Carnavalesco Sénior (08.02.2018)
Os clientes do Centro de Dia e Centro de Convívio participaram
no III Concurso Carnavalesco Sénior,

iniciativa enquadrada

nas atividades interinstitucionais, programadas para 2018.
A

iniciativa, realizada no Centro Social e Paroquial de

Recardães, contou com a presença de cerca de 300 idosos,
provenientes das várias
concelho, que

instituições de solidariedade do

desfilaram as

suas fantasias, por

grupos

temáticos, acompanhados por músicas carnavalescas e muita
animação.
Os seniores do CSPB entraram no espírito carnavalesco e
recriaram uma Banda Filarmónica, sendo contemplados, no
final, com um honroso 1º lugar.
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Pré-Escolar do CSPB participa no Desfile de Carnaval (09.02.2018)
As crianças do Pré-Escolar do CSPB participaram no Desfile de Carnaval, na cidade, organizado pela
Câmara Municipal de Águeda, como já tem sido tradição.
No âmbito do projeto educativo “Comunic@arte; Artes, Ofícios e Culturas!” o CSPB representou a arte do
cinema, desfilando com bonitas “meninas dos anos 20” e magníficos

“Charlie Chaplin”. Todos estavam

caracterizados a rigor e a animação e alegria conseguiram aquecer este dia!

CSPB comemora Dia da Amizade na SCMA
(16.02.2018)
No dia 16 de fevereiro, os utentes do Centro de Dia e Centro de
Convívio deslocaram-se à Santa Casa da Misericórdia de Águeda para
participarem na 8ª Edição do Dia de São Valentim/Dia da Amizade.
Foi uma tarde cheia de animação, com a atuação do grupo de cantares
“As Sachadeiras da Borralha” e do Grupo de cantares Sénior do Lar
Conde Sucena, que encantaram todos os presentes com

músicas

conhecidas e populares, fazendo com que todos viajassem no tempo
e recordassem a sua mocidade.
A Direção do CSPB agradece à Santa Casa da Misericórdia de Águeda
pela magnífica tarde proporcionada aos nossos utentes.

“Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos
deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco
de nós!
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“A gerir emoções e comportamentos no CATL” (28.02.2018)
O desenvolvimento emocional e social reflete-se nos
comportamentos de qualquer criança. Para estimular, apoiar e
sustentar

estas

implementar
desenvolvimento

áreas o
um

CSPB considerou oportuno

programa de

intervenção

de competências emocionais,

de

sociais e

comportamentais com as crianças do CATL. Demos assim início
a esta etapa em fevereiro, com a intenção de promover

um

caminho positivo e um desenvolvimento saudável, nas crianças
que frequentam esta resposta social.

Dia da Mulher (08.03.2018)
O CSPB assinalou, o Dia Internacional da Mulher, através da iniciativa “III Jantar Dia da Mulher!” Este momento
de convívio e de muita animação teve presente o reconhecimento dos vários anos de luta pelos direitos das
mulheres e pela igualdade de género. A meia centena de mulheres reforçou as suas qualidades e a sua garra para
que haja continuidade nesta luta por um mundo mais justo e equilibrado, onde todos os seres humanos são
lembrados de forma igual em todas as situações.
O CSPB agradece o dinamismo, entusiasmo e solidariedade de todas as mulheres!

“Biblioteca vai à escola” (15.03.2018)
“Toca a ler, toca a voar, toca a imaginar..!”
As crianças do Pré-escolar puderam assistir a uma sessão
de contos, promovida pela Biblioteca Municipal Manuel
Alegre. As crianças da creche III também desfrutaram de
prazerosos momentos de leitura, na sala.
O CSPB agradece a disponibilidade da Biblioteca,
enaltecendo esta iniciativa.
“A promoção de leitura leva cada
criança a viver uma bela aventura!”
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Dia do Pai (19.03.2018)
Que dia feliz tiveram os Papás das crianças do CSPB...a brincar e a jogar, a correr . Os Papás puderam dar a
cada um dos seus filhos, muito amor e muito carinho!! Levaram uma prendinha, feita com muito amor e muita
dedicação, esperamos que tenham gostado deste original miminho e o guardem para sempre no coração!

“Color Party” (20.03.2018)
Para assinalar a chegada da Primavera o
CSPB comemorou a data com uma “Color
Party” no recinto exterior da instituição.
Foi um momento muito animado e
colorido.

As “Sachadeiras da Borralha” no aniversário da Casa de Repouso de Barrô
(28.03.2018)
No passado dia 28 de março, os utentes do Centro de Dia e Centro de Convívio deslocaram-se a Barrô para
participar nas comemorações do 13º aniversário da Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda. A tarde de
festa foi abrilhantada com a atuação do grupo de cantares “As Sachadeiras da Borralha”, do Centro Social e
Paroquial da Borralha, seguido de um magnífico lanche convívio entre todos os presentes.
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“Campanha Laço Azul” (abril.2018)
O Centro Social e Paroquial da Borralha assume-se, uma vez mais,
uma instituição parceira da campanha “Laço Azul”! Durante o mês de
abril, no âmbito do mês internacional da prevenção dos maus tratos
infantis, privilegiamos o estendal dos afetos: “uma ideia para cada
dia… um mês partilhado com alegria”

Seniores do CSPB na Festa das Almas Santas da Areosa (09.04.2018)
Movidos pela fé, os utentes do Centro de Dia e Centro de Convívio
marcaram presença na Missa das Almas Santas da Areosa em Aguada de
Cima.. Não faltou a boa disposição para
usufruir de bons momentos ao ar livre,
havendo

ainda

oportunidade

para

se

deliciarem com as magníficas farturas.

Tarde Musical Sénior
“Amigos da Música” (12.04.2018)
O Grupo “Amigos da Música” proporcionou aos nossos
seniores, uma tarde de animação musical, onde os idosos
relembraram músicas dos seus tempos e acompanharam
com um pezinho de dança. Foi um momento inesquecível,
onde reinou a boa disposição, a alegria, o convívio e a
animação. O CSPB agradece ao Grupo “Amigos da Música”,
pela magnífica tarde proporcionada aos nossos utentes.
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Férias da Páscoa CATL
Os meninos do CATL do CSPB tiveram umas férias topo. Foram várias as atividades nas quais se divertiram
muito, mas muito mesmo! Participaram em vários ateliers temáticos, assistiram a ações de sensibilização,
visitaram o Conservatório de Música de Águeda, participaram em dinâmicas no Lugar dos Afetos

e ainda

tiveram um tempinho para ir à Feira de Março. Que dias magníficos !

Dia do Livro (23.04.2018)
O CSPB comemorou o Dia do Livro com a colaboração da Biblioteca Municipal de Águeda (BMA). O pré
escolar e o grupo da creche III assistiram ao conto de histórias. As nossas crianças tiveram ainda oportunidade de
explorar livros existentes na biblioteca.
Foi momento delicioso!
O CSPB agradece à BMA pela
disponibilidade.

“1 Árvore 1 Rotário!” (24.04.2018)
O CSPB adere à iniciativa do Rotary Club de Águeda
“1 Árvore 1 Rotário”, permitindo plantar uma árvore de
espécie protegida, um sobreiro, na nossa instituição.
Desta forma, estamos a ajudar o Movimento Rotário a
cumprir com o objetivo de plantar mais de 1.2 milhões
de árvores em todo o Mundo”.
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Artigo de Opinião: Saúde Mental – “Estaremos atentos?”
“Numa época marcada pela crise económica – desemprego, instabilidade laboral, trabalhos
precários; e crise de valores – nas relações familiares e relações interpessoais, são cada vez mais os
desafios a que somos colocados à prova no nosso dia-a-dia. Sinto que é na azafama do quotidiano que
negligenciamos a atenção que disponibilizamos a nós próprios e àqueles que nos são mais próximos,
descurando a estabilidade entre o nosso bem-estar físico, emocional e social. No fundo, descurando a
nossa Saúde Mental.
No entanto, os dados existentes são conclusivos. Na década atual os problemas de saúde mental
representam um grave problema de saúde pública, com tendência crescente. A Organização Mundial de
Saúde recomenda que “de forma a reduzir as consequências das perturbações mentais, quer a nível da
saúde, quer a nível social, é essencial que se preste maior atenção à promoção da saúde mental”.
Apesar das recomendações, nesta sociedade mais marcada por estereótipos, receio que falar
sobre saúde mental na infância, idade adulta ou na terceira idade possa ainda representar um desafio
para a comunidade e organizações. O estigma social ainda existente conduz frequentemente ao
isolamento e à procura tardia de ajuda com consequências nefastas para a pessoa e contexto envolvente,
quer ele seja familiar, profissional ou social.
É urgente desmistificar as ideias negativas preconcebidas, alertar, sensibilizar e compreender.
Esta é parte fundamental da intervenção junto da comunidade. Mais do que isto, é importante estarmos
atentos aos sinais das nossas/vossas crianças, adultos e idosos e promover junto destes e das famílias
boas práticas e uma intervenção adequada, assente na promoção do equilíbrio entre os sentimentos
(emoções), pensamentos (psicológico) e ações (comportamentos motores). Procure-nos, se necessário.
A equipa CSPB pode ajudar!
Desejo que a mensagem de hoje seja mais um passo no despertar de consciências
para este tema da Saúde Mental, com impacto significativo no dia a dia de cada um de
nós. Estejamos todos atentos.”
Rafaela Pereira
(Psicomotricista)

“EXISTIMOS PARA ENCURTAR AS DISTÂNCIAS ENTRE NÓS OS OUTROS E
O MUNDO, E ASSIM COEXISTIR SOLIDARIAMENTE”
Não perca…

NÃO PERCA …
- III Semana Cultural
Centro Social e Paroquial da Borralha
Rua Chão da Moita nrº 233 - Brejo
3750 - 866 Borralha
Tel.: 234 602 301
Fax: 234 292 791
E-mail: geral@cspborralha.pt

- Dia da Mãe
- Dia Internacional dos Museus
- Dia Internacional do Brincar
- Dia Mundial da Criança
- Dia Internacional do Piquenique
- Festa Final de Ano “S.Pedro com Arte”

Visite-nos em:
www.cspborralha.pt

- Cerimónia de Finalistas

Envie as suas sugestões para:
comunicacao@cspborralha.pt

