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Cuidar com Humanitude no Serviço de Apoio Domiciliário

Aspetos a salientar:
 Música com Arte
 Dia Mundial da
Alimentação
 XI Concurso de Papas de
Abóbora
 I Centenário das

A todos os cuidadores, formais e informais, que acompanham o percurso doloroso de uma
pessoa próxima, confrontando-se com situações difíceis, com as quais têm dificuldade em lidar, por
mais amor que lhes tenham.
Numa sociedade tecnológica, em que subestimamos as consequências da longevidade e em que
se fala cada vez mais em Gerontecnologia, torna-se urgente refletir e implementar programas que visem
dar resposta às necessidades de uma população, maioritariamente envelhecida, que passem por mudanças
em 5 grandes pilares: trabalho, estrutura familiar, habitação, tecnologia e saúde. No entanto, em qualquer
idade, em qualquer contexto, em qualquer época não há nenhuma tecnologia que substitua o cuidado de
pessoas para pessoas. Sabemos que, no meio de contratempos e adversidades da vida, existe sempre
alguém que nos reserva a sua ternura e atenção, numa sociedade em que nem sempre se tem tempo para
os outros.
A nossa missão é CUIDAR de pessoas, cada uma é tratada como um ser humano único e
especial (com um nome, uma família, uma profissão, etc.), cada um com os seus gostos e desejos
próprios de os satisfazer, necessidades, histórias, hábitos, ritmos. Cuidamos para as ajudarmos a manter
ou a melhorar a sua saúde, a sua autonomia, as suas capacidades, a sua qualidade de vida, o seu desejo
de melhorar, de VIVER! O cuidador não deve “destruir” a saúde desta pessoa. Destruir pode ser impedir
a utilização de uma capacidade, fazer “em seu lugar”, não a olhar, não lhe falar, não a estimular. Temos
também por obrigação cuidar dos cuidadores informais, de os orientar e de estarmos vigilantes ao seu
próprio estado de saúde, dando-lhes a ajuda que necessitam.
É fundamental pararmos e questionarmo-nos sobre “quem é a pessoa que cuidamos?”. Cada um
tem as suas particularidades próprias, cada um teve uma história de vida de êxitos e fracassos, sonhos e
desilusões. É pelo respeito à dignidade desta pessoa que manifestamos em cada olhar, em cada palavra,
em cada gesto, em cada sorriso, em cada fala ao coração (com doçura e ternura), a inclinar-nos com
respeito perante o ser humano que foi no passado e é no presente.
Todos nós temos a sensação de peregrinos na instabilidade de uma vida que é breve e incerta, na
luta diária do corre-corre do dia-a-dia, que raramente nos deixa tempo para nos sentarmos a dialogar e
para as coisas do coração! Mas chegará um dia em que temos todo o tempo do mundo.

Aparições de Nª Srª de Fátima
 Tarde Sénior Musical

A velha Rabugenta

 Sessão de Sensibilização

“Que vês tu, tu que me cuidas, que vês tu?
Quando me olhas, que pensas tu?

“Operação Idosos em

Uma mulher rabugenta, um pouco louca, de olhar
perdido, que de facto não está ali,
Que se baba quando come e nunca responde,
Que, quando tu dizes com uma voz forte “tente”,
Parece não prestar nenhuma atenção ao que tu fazes,
E não cessa de perder os seus sapatos e as suas
meias,
Que, dócil ou não, te deixa fazer, à tua maneira,
O banho, e as refeições para ocupar o longo dia
cinzento,
É isto que tu pensas, é isto que tu vês?
Então, abre os olhos, essa não sou eu.

Segurança”


II Edição Feira da Caruma



Dia Mundial do Origami

 Dia Mundial do Pobre
 Dia Nacional do Pijama
 “Vamos ao Circo”
 Dia Mundial da Bolacha e
do Chá
 Festa de Natal
 O Teatro veio ao CSPB
 CSPB recebe a Escola
Segura

Vou dizer-te quem sou, sentada tão tranquila,
Deslocando-me à tua ordem, comendo quando tu
queres:
Eu sou a última de dez, com um pai e uma mãe,
Irmãos e irmãs que se amam entre si.
Uma rapariga de dezasseis anos, de asas nos pés,
Sonhando que logo, ela encontrará um noivo.
Casada já aos vinte anos.
Eu tenho agora vinte e cinco anos e um filho meu.
Uma mulher de trinta, o meu filho cresce rápido,
Estamos ligados um ao outro por laços que durarão.

Quarenta anos, daqui a pouco ele já não estará ali.
Mas o meu homem está ao meu lado e vela por mim.
Cinquenta anos, de novo brincam à minha volta bebés;
Ali estamos nós, o meu bem-amado e eu, rodeados de
crianças,
Chegam os dias negros, o meu marido morre.
Olho o futuro tremendo de medo,
Porque os meus filhos estão ocupados a criar os seus,
E penso nos anos e no amor que tive.
Estou velha agora, e a natureza é cruel,
O meu corpo vai-se, a graça e a força abandonam-me,
Há agora uma pedra, no sítio onde antes tinha um coração,
Mas nesta velha carcaça, a jovem rapariga habita,
E lembro-me das alegrias, e lembro-me dos desgostos,

E de novo eu sinto a minha vida e amo.
Penso nos anos muito curtos e muito rapidamente
passados,
E aceito esta realidade implacável que nada pode
deter.
Abre os olhos, tu que me cuidas e olha…
Olha melhor, tu me verás!”
(fonte: Thieffry, 1991, página 119)

Marlene Almeida
(Diretora Técnica)
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Música com Arte (02.10.2017)
As crianças do CSP Borralha, no dia 2 de outubro, comemoraram o Dia
Mundial da Música, explorando sons e vários instrumentos
musicais. Foram descobrindo a música do seu próprio corpo e
experienciando a beleza do reaproveitamento de materiais para
construir novos instrumentos
musicais.
Com tudo isto, puderam descobrir Arte na Música e perceberam
que através dela podem comunicar!

Dia Mundial da Alimentação (16.10.2017)
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação,
crianças, seniores e utentes do AAS ficaram maravilhados ao assistirem a
um workshop de culinária: “Confeção de Pão”.
Sorrisos maravilhados e olhares atentos
surgiram pela nossa instituição, ficando todos a
conhecer e a relembrar a Arte de fazer Pão.
Os seniores do Centro de Dia e Convívio tiveram
ainda a oportunidade de assistir a uma palestra
subordinada ao tema “A importância do Pão na
Alimentação”, ministrada pela nutricionista

Dra.

Lina Roque.

XI Concurso de Papas de Abóbora (19.10.2017)
Com o objetivo de promover o convívio de idosos, das diferentes
instituições do concelho de Águeda, decorreu no dia 19/10 ,nas
instalações da ARCOR, o “XI Concurso de Papas de Abóbora”,
organizado pelo CSPB, ARCOR, Arco Íris e Jardim Social de Travassô e
contou com a presença de 16 IPSS do concelho de Águeda, reunindo mais
de 180 seniores. A tarde decorreu num ambiente de muita alegria, onde se
degustaram as famosas papas de abóbora e assistiu-se à atuação
do Grupo de Cantares “As Sachadeiras da Borralha” do Centro
Social e Paroquial da Borralha. O júri do concurso elegeu
como papa vencedora a da Fundação Nossa Srª da
Conceição de Valongo do Vouga. O 2º lugar ficou para
Os Pioneiros e em 3º lugar o CSPB
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I Centenário das Aparições de Nª Srª de Fátima
No âmbito das comemorações do 1ºCentenário das Aparições de Nossa
Senhora em Fátima, o Centro Social e Paroquial da Borralha recebeu
Nossa Senhora nas suas instalações, no passado dia 20 de outubro.
Direção, colaboradores, seniores e crianças juntaram-se, à
volta de Nossa Senhora, e rezaram… tal como ela própria
nos pediu: que rezássemos por todos!
Foi um momento de verdadeira introspeção, onde reinou
a serenidade e a emoção nos rostos de todos os presentes.

Tarde Sénior Musical (24.10.2017)
No passado dia 24 de outubro o CSPB proporcionou aos seus
clientes do Centro de Dia, Centro de Convívio e da resposta
Atendimento/Acompanhamento Social uma tarde musical, com o
artista Carlos Bóia.
Foi uma tarde cheia de animação e boa disposição, que fez a delícia
de todos os presentes. Todos acompanharam as canções conhecidas
com palmas, cantares e um pézinho de dança.

Sessão de Sensibilização | Operação Idosos em Segurança (24.10.2017)
No passado dia 27 de outubro, os seniores do Centro de Dia e Centro de Convívio deslocaram-se ao
Cine Teatro São Pedro, para assistir a uma Ação de Sensibilização/Prevenção sobre: Burlas; Conto do Vigário;
Roubos e Outra Criminalidade de que os Idosos são alvo. Esta ação está inserida no âmbito da Operação que
está a decorrer durante o mês de Outubro a nível nacional (Operação Idosos em Segurança 2017).
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II Edição Feira da Caruma

As comemorações do São Martinho decorreram no dia 10/11
com a prestigiada e esperada II Edição da Feira da Caruma.
As festividades iniciaram-se após o almoço com um magusto/
convívio intergeracional. Ao final da tarde, sob o olhar atento de
familiares e amigos, as crianças e seniores
apresentaram canções alusivas à data festiva. Não faltaram
castanhas, doces, sopa de castanha e
legumes, papas de abóbora entre outras iguarias.
O convívio e o reviver de memórias faz com que a participação da
comunidade educativa do CSPB participe nas iniciativas
propostas com entusiasmo.

Dia Mundial do Origami (11.11.2017)
Nas comemorações do Dia Mundial do Origami, crianças e
seniores uniram-se para construir lindas castanhas de origami. Esta
arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, possibilita a
criação de representações de determinados seres ou objetos com as
dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la.
Os participantes mostraram entusiasmo e dedicação na elaboração
dos trabalhos, obtendo como resultado castanhas origami fantásticas.

Dia Mundial do Pobre (18 e 19.11.2017)
A Paróquia da Borralha e o Centro Social e Paroquial da Borralha uniram-se e
celebraram o I Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco em
novembro de 2016.
“Não amemos com as palavras, mas com as obras” foi o tema para este dia.
Crianças e jovens da catequese e restante comunidade, reuniram–se no Largo da
Feira da Borralha. Ao som da música “Amar como jesus amou”, cada
participante assumiu o seu compromisso de ajuda e solidariedade para com os
mais pobres e, de seguida, juntou-se ao cordão humano. No final, em silêncio,
rezou-se a oração do Pobre. Desta forma pretendeu-se assinalar e despoletar na
essência de todos um estímulo de reação à cultura do descarte, do desperdício e
da exclusão, e assumir atitudes baseadas na cultura do encontro, com gestos
concretos de oração e caridade.
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Dia Nacional do Pijama (20.11.2017)
O Dia Nacional do Pijama foi celebrado, pelas crianças e seniores através de várias
iniciativas. Vir para a instituição vestido de pijama é já uma tradição desta data.
Realizou-se um desfile intergeracional com muita diversão
e ambiente familiar, celebrando-se em simultâneo o Dia
Internacional dos Direitos da Criança.
Em família, as nossas crianças construíram o mealheiro e
trouxeram-no com moedinhas para apoiar outras crianças
que mais precisam, colaborando assim com a instituição
Mundos de Vida – entidade organizadora do Dia Nacional
do Pijama.
Este dia teve uma base lúdica, educativa e solidária. A data visa defender o
direito de todas as crianças crescerem no seio de uma família.
Há abraços que transformam uma vida e a Família CSPB, todos os dias,
muda a vida das suas crianças!

“Vamos ao Circo” (06.12.2017)
Na tarde do dia 06 de dezembro, os seniores do Centro de Dia e Centro de
Convívio tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo Circense,
organizado pela Câmara Municipal de Águeda.
A tarde de Circo contou com duas centenas de idosos de várias instituições
do Concelho, criando vários momentos de satisfação e sorrisos entre todos os
presentes. O CSPB agradece à Câmara Municipal de Águeda pela
fantástica tarde proporcionada aos nossos clientes.

Dia Mundial da Bolacha e do Chá (07.12.2017)
Entre amassadelas e batidas, crianças e idosos dedicaram-se à culinária de
coração e confecionaram waffles, bolachas de manteiga e bolinhos de
côco, com muito carinho e Arte.
Assim, no âmbito das comemorações do Dia da Bolacha e do
Chá, a comunidade educativa do C.S.P. Borralha, desfrutou da
prova, num momento único de partilha em Família.
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Festa de Natal

(18.12.2017)

No dia 18 de dezembro, o Centro Social e paroquial da Borralha comemorou o nascimento de Jesus, através de
recordações de um Natal especial. Crianças, seniores, pais / encarregados de educação e
colaboradores abrilhantaram este final de tarde que se tornou magnífico para toda a Família
CSPB.

“NATAL É A ARTE DE PARTILHAR ”
“FAÇA DA AMIZADE A SUA MAIOR
OBRA DE ARTE”
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O Teatro veio ao CSPB (22.12.2017)

A companhia Miniteatro de Coimbra animou a tarde das crianças do pré-escolar e do CATL do CSPB com a
magnífica peça “El-Rei Tadinho”. Todos, sem exceção, riram e aplaudiram enaltecendo a verdadeira arte da
representação.

CSPB em modo Natalício
Todas as respostas sociais do CSPB exploraram de
diferentes formas o Natal. Ou através de trabalhos de
expressão plástica, ou

através da

conjugação de

movimentos, sons e melodias, a época Natalícia convivida
no CSPB com grande espírito.
Em famílias, as crianças da creche, do pré-escolar e do
CATL decoraram bonitas bolas de Natal que enfeitaram o
pinheiro presente na instituição. O CSPB agradece a
colaboração de todos os familiares que embelezaram o
nosso hall de entrada.

Página 7

TóLito@VidaMais
C.S.P.B.

Artigo de Opinião: “Falar sobre Saúde Mental”
Comummente no nosso quotidiano, deparamo-nos com noticias ou relatos cujo tema se prende com
saúde/doença mental, sem que tenhamos real conhecimento das suas definições. Segundo a Organização Mundial
de Saúde, Saúde Mental não é só a ausência de doença. Refere-se a uma situação de bem-estar físico, mental e
social, “estado de bem-estar geral no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal
da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”. Uma
vez que todos os seres humanos são distintos na sua especificidade, os seus sentimentos de bem-estar e a sua
perceção sobre os mesmos, são invariavelmente distintos. É por este motivo que o conceito de saúde mental
depende do indivíduo, das suas componentes pessoais, dos contextos económicos, sociais, culturais e políticos
onde se encontra inserido.
No que respeita à doença mental, esta é identificada como comprometimento de ordem psicológica ou
mental, que pode ocorrer por vários fatores de ordem interna ou externa, com consequências nefastas para a pessoa,
ao nível das suas competências pessoais, relacionais, sociais e laborais. De acordo com o Relatório de Avaliação do
Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, Portugal evidenciou a existência de uma elevada prevalência anual de
perturbações psiquiátricas (22,9%). Na área específica dos cuidados primários, a taxa de incidência global de
problemas de saúde mental encontra-se entre os 29 e os 59%, com predomínio da patologia depressiva, seguindo-se
as perturbações de ansiedade e perturbações de humor. Encontram-se previstas neste mesmo relatório um conjunto
de diretrizes futuras, integrando medidas no âmbito da sinalização, diagnóstico e terapêutica, mas também da
prevenção e promoção da Saúde Mental. Nós, enquanto profissionais do terceiro setor, desempenhamos também
um papel importante na promoção da saúde mental, prevenção e tratamento da doença dos nossos clientes, sejam
crianças, adultos ou idosos, uma vez que podemos contribuir eficazmente para a melhoria da sua
qualidade de vida e processo de estabilização e recuperação, através de uma intervenção de
continuidade, de cariz não farmacológico, ao nível do apoio psicológico, social e de reabilitação.

Rafaela Pereira
(Psicomotricista)

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

Não perca…
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

Visite-nos em:
www.cspborralha.pt



Dia de Reis



Dia Internacional do Riso



Carnaval



Tertúlia nutricional: alimentação saudável na Infância



Dia do Pai



Dia Mundial do Teatro



Páscoa

Envie as suas sugestões para:
comunicacao@cspborralha.pt
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