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Histó ias...

Mensagem do Presidente
Boas Festas e Feliz A o Novo ue epleto de so hos!
O Espírito de Natal chegou à A(MA!
As tradicionais luzes e músicas de Natal embelezam as ruas, as casas e o comércio local.
Eu, na qualidade de Presidente da A(MA deixo uma breve mensagem de Natal…
Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe:
- Que tamanho tem o universo?
Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o ininito e respondeu:
- O universo tem o tamanho do teu mundo.
Perturbada ela novamente indagou:
- Que tamanho tem o meu mundo?
O pensador respondeu:
- Tem o tamanho dos teus sonhos.
Se os teus sonhos são pequenos, a tua visão será pequena, as tuas metas serão limitadas,
os teus alvos serão diminutos, a tua estrada será estreita, a tua capacidade de suportar as
tormentas será mais frágil.
Os sonhos regem a existência com sentido.
Se os teus sonhos são frágeis, a tua comida não terá sabor, as tuas primaveras não terão
lores, as tuas manhãs não terão orvalho, e a tua emoção não terá romances.
A presença dos sonhos transformam os mendigos em reis, faz dos idosos jovens e a
ausência deles transforma milionários em mendigos, faz de jovens idosos.
Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história,
fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de
oportunidades.
SON(A…..
Pessoalmente e em nome da Direção da A(MA, desejo a todos os Colaboradores e
Amigos um Feliz Natal e um ano de

repleto de sucessos pessoais e proissionais.

Dr. José Manuel T. e Menezes

Atividades
Visita ao Refúgio Aboim Ascensão
(á

anos que a tradição se cumpre e as duas árvores

seculares do jardim do Refúgio recebem as luzes natalícias
que iluminam um Natal diferente para Crianças entre os
e os anos que recebem apoio desta instituição fundadora
da Emergência )nfantil em Portugal.
A A(MA foi convidada pelo Presidente do Refúgio Aboim
Ascensão, Dr. Luís Villas Boas para estar presente nesta iniciativa. Para além do
Presidente da Direção Dr. José Menezes, a A(MA esteve representada por três
colaboradoras do CAT O Aconchego , Eduarda Ribeiro, Manuela Silva e Regina
Azizova. A seu lado estiveram presentes individualidades de vários quadrantes –
Políticos, Embaixadores, Membros do Governo e Ex-Residentes e Parceiros.
No total são

mil luzes, distribuídas ao longo de

metros. Para as acender são precisos
por cada interruptor ligado
Ao longo de

interruptores;

luzes ganham vida!

dias - entre de Dezembro e

de Janeiro

- as luzes fotoeléctricas vão acender-se a cada cair de
noite para proporcionar a magia do Natal a que todas as Crianças têm direito.
A visita ao Refúgio Aboim Ascensão permitiu não só participar nesta iniciativa como
também dar a conhecer a estas três colaboradoras uma visão diferente de um
trabalho comum – O acolhimento de crianças. Para estas colaboradoras foi uma
experiência enriquecedora!

AHMA colabora na iniciativa da Educalba
No dia

de Dezembro, a Educalba, em parceria com a Câmara Municipal assinalou o Dia

)nternacional da Pessoa com Deiciência. Necessidades Diferentes, Direitos )guais foi o
mote que deu origem a uma mesa redonda que a A(MA foi convidada a integrar para
partilhar a sua visão sobre o impacto do acolhimento em crianças com deiciência. A A(MA
esteve representada pela Coordenadora do CAT, Dra. Ana Cláudia Almeida. Segundo esta,
mais do que partilhar a teoria sobre o tema , procurei partilhar a visão da Equipa do CAT
sobre a realidade que vivemos com as crianças que acolhemos.
Os direitos são mesmo iguais?
Não, claro que não. E, desde logo, naquele que é o direito mais básico – o direito a uma
família.
Qual a realidade atual do CAT O Aconchego ?
O CAT O Aconchego acolhe

crianças dos

aos

anos, com vaga reservada para duas

crianças com necessidades especiais. No entanto, atualmente, esta casa tem acolhidas
crianças com necessidades especiais ou deiciência, sendo que todas as crianças têm
problemas resultantes dos maus tratos, negligência ou abusos a que estiveram sujeitas.
Naquelas cujas sequelas deixaram marcas irreversíveis, o projeto de vida teima em não
concretizar-se. E das notícias que vamos tendo da parte da Segurança Social, não há, em
Portugal, candidatos à adoção de crianças com deiciência...
Posto isto, qual é o futuro destas crianças?
E esta questão ica nas mãos de quem acolhe…e a criança também…e os anos não se
compadecem…
Será que existe uma relação entre a deiciência e o acolhimento de crianças?
Sim. Neste momento, tivemos a possibilidade de reletir sobre o impacto dos maus tratos no
desenvolvimento normal das crianças e percebemos que muitas destas crianças
desenvolvem patologias incapacitantes em diferentes áreas do desenvolvimento, que as
tornam inadaptadas às expectativas que a sociedade impõe. Em idade escolar ou préescolar, por um lado assistimos à necessidade de sinalizar estas crianças para as
Necessidades Educativas Especiais para que possam usufruir de mais e melhores apoios que
promovam as suas competências. Por outro lado, este encaminhamento é um rótulo que
compromete o seu projeto de vida. Nasce daqui uma relação evidente entre crianças
acolhidas, deiciência e tempo de permanência em acolhimento. Segundo dados
estatísticos, em Portugal, há crianças que foram acolhidas em CAT em idades muito
pequenas e que aí permanecem, sem outra resposta, até aos

anos de idade….

ALDEIA DE NATAL
No passado dia

de Dezembro, as valências de Creche e

Jardim-de–)nfância juntaram-se e organizaram a sua festa
de Natal. Este ano, a festa de Natal realizou-se nas
instalações da Creche e em moldes um bocadinho
diferentes do habitual– em vez da tradicional festa de
natal em que as crianças preparam uma bela festa para
encantar os pais, os pais surpreenderam os ilhos e
criaram uma verdadeira Aldeia de Natal .
Durante a tarde, crianças e adultos divertiram-se e deram asas à sua imaginação
para tornar esta festa ainda mais especial.
Para a )rina Baptista, coordenadora da creche, a
festa correu muito bem, foi uma iniciativa
proposta pelos pais e nós
abraçamos a ideia. Os pais
tiveram esta ideia, partilharam-na connosco, construíram e
dinamizaram cada atelier e, diria mesmo que foi esse o
segredo que levou ao sucesso desta iniciativa .
Para os pais , a ideia surgiu porque gostaríamos de nos distanciar do formato
comum das festas de Natal , queríamos que eles tivessem uma festa para eles, para
se divertirem /brincarem , para terem um dia especial em que pudessem usufruir
em plenitude! O objetivo parece ter sido amplamente alcançado . Foi percetível a
satisfação dos mais pequenos e dos adultos que participaram
nesta iniciativa. Sem o vosso envolvimento, a Aldeia de
Natal não teria o mesmo brilho…
Menezes.

- Reforça Dr. José

Jantar de Natal da AHMA
Com o Natal a chegar, a A(MA organizou um jantar
de Natal onde reuniu a direção e os colaboradores
de forma a antecipar esta Quadra Natalícia. Este
ano, o jantar realizou-se no dia

de Dezembro e

foi nas instalações do CAT O Aconchego . Este
jantar reuniu mais de

pessoas cheias de boa

disposição que izeram deste jantar um evento
memorável. No inal de jantar houve uma troca de presentes do Amigo secreto ,
onde colegas de trabalho procuraram surpreender-se! A direção da A(MA mostrou
-se satisfeita pela presença e o empenho de todos! Num breve discurso, Dr. José
Menezes reforçou a sua satisfação com o empenho de todos os seus colaboradores
no âmbito das suas funções, que sente que todos se têm esforçado para dar o
melhor de si e fazer desta instituição um local de referência.
Os colaboradores aproveitam ainda para reforçar o agradecimento a todas as
pessoas que estiveram diretamente envolvidas organização neste jantar.

Pai Natal do BPI andou a distribuir prendas!!
À semelhança de anos anteriores, o Pai Natal do BP)
ofereceu uma prendinha para cada criança residente
no CAT. Ao todo

prendinhas vieram rechear a

arvore de Natal dos mais pequenos. Para receber as
prendas estiveram presentes os elementos que
compõem a Equipa Técnica do CAT. A Equipa e a Direção da A(MA vem por este
meio agradecer a disponibilidade do BP) no apoio que tem dado à instituição.

Pai Natal do Jumbo
Conforme em anos anteriores, o Jumbo voltou a
colaborar com a A(MA oferecendo uma pequena
lembrança a todas as nossas crianças das valências do CAFAP e do CAT. No total
foram doados mais de

presentes. Aquando da entrega destas lembranças

estiveram presentes as técnicas do CAFAP e aproveitaram para agradecer o
carinho com que o Jumbo tem tratado a A(MA.

Interattiva Branding Solutions colabora com a AHMA
Está a decorrer pelo segundo ano consecutivo,
a ‘Campanha de Natal interattiva', na qual as
lojas apadrinham instituições de solidariedade
social do nosso concelho. A A(MA é uma das
instituições

que será

apadrinhada

pelo

comércio local de Albergaria.
Ao comprar nas lojas aderentes estará a:
- promover o desenvolvimento do comércio local,
-A ajudar )PSS,
- e a habilitar-se a uma viagem para duas pessoas em regime de meia pensão.
Os donativos serão entregues pelos proprietários das lojas aderentes, na Gala
)nterattiva, que se realizará no dia

de Janeiro de

, noCineteatro Alba.

Onde comprar?
Tetys Albergaria, Ourivesaria Moreira, Bazar Carlos Lopes & Filhos Lda.,Terapias, Optic
Centro Óptico Albergaria, Olhares Cruzados Óptica Médica,Tucha's Babies Kids
Teens, VetAmigo Clínica Veterinária, Emaranhado de cores lda, PONTO ZEN, Mercearia
Lusitana, Fox Sapataria, Maria Papoila, Lijoe Sapataria, Albamercado, Albergaria Natura,
Ourivesaria Lucibel e Papelaria do Mercado.

Feliz A ive sá io
Todos os dias são especiais, e o seu dia sem dúvida é um marco!… A A(MA deseja
a todos os clientes e colaboradores votos de um excelente dia de aniversário!
Felicidades…

|Crianças|
Guilhe

e Ma i s Dia

Ki ill L

a Dia

Tiago Jesus Dia
Ma ga ida He i ues Dia
Diego Fo tes Dia
Filipe Sa tos Dia
Be a do Silva Dia
Ca oli a Migue s Dia
Gab iela Ma ues Dia
|Colaboradoras|
Isabel Co e Dia
D . Me ezes Dia
A a Luísa Fe ei a Dia
Susa a Silva Dia
Sílvia Ce ejo Dia
Da iela Se edo Dia
Cláudia Fe a des Dia

Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias,
a que se deu o nome de ano,
foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança
fazendo-a funcionar no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez
com outro número e outra vontade de acreditar
que daqui para adiante vai ser diferente...
...Para você,
Desejo o sonho realizado.
O amor esperado.
A esperança renovada.
Para você,
Desejo todas as cores desta vida.
Todas as alegrias que puder sorrir.
Todas as músicas que puder emocionar.
Para você neste novo ano,
Desejo que os amigos sejam mais cúmplices,
Que sua família esteja mais unida,
Que sua vida seja mais bem vivida.
Gostaria de lhe desejar tantas coisas.
Mas nada seria suiciente...
Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos.
Desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto,
ao rumo da sua FELICIDADE!!!
Carlos Drummond de Andrade
A Edição do Jornal Crescer Com Histórias“ vem por este meio desejar a todos os seus
colaboradores e Leitores umas Festas Felizes!! Que o próximo ano seja um ano repleto de
sucesso…
Vânia Lemos

