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Férias da Páscoa na Obra  
do Padre Américo

A festa da Páscoa é vivida através 
de várias atividades, sejam elas 
de cariz religioso ou recreativo.  

Por seu turno, os jovens do 
Monte Alegre estiveram a pre-
parar enfeites alusivos à época 
para decorar a casa, nomeada-
mente com Ovos e Coelhos. 

Como em São Miguel, a Páscoa 
é anunciada pelo movimento dos 
Romeiros, este ano um jovem 
acolhido na sede das Laranjeiras, 
juntamente com um ajudante de 
lar que o acompanhou,  foi assis-
tir à passagem de alguns grupos 
de Romeiros para os fotografar. 
Estas fotos estão a ser publicadas 
no página do facebook associa-
da ao Sítio da Igreja Açores. 

Para além das fotografias, os 
jovens aprenderam muitas coi-
sas sobre os Romeiros. Ficaram 
a saber por exemplo que entre o 
primeiro sábado da Quaresma 
e a quinta-feira Santa estiveram 
52 ranchos (cerca de 2500 ho-
mens) a percorrer a ilha de São 
Miguel. Desde manhã até à noi-
te percorreram  as estradas de 
São Miguel, sempre junto ao 

Comemorações  
da Páscoa nas 
valências: Casa das 
Laranjeiras, Casa  
de Transição e Casa  
do Monte Alegre

mar, parando em igrejas e cape-
las da ilha, sobretudo os templos 
com uma invocação especial a 
Nossa Senhora. Percorrem cer-
ca de trezentos quilómetros a pé 
durante uma semana, usando 
um xaile, lenço, saco para ali-
mentos, bordão e terço, entoan-
do cânticos e rezando. 

Em termos religiosos, os jovens 
da Casa do Gaiato assistem às ce-
lebrações eucarísticas do Nosso 
Senhor Morto e da Ressurreição 
do Senhor, que decorrem nas pa-
róquias das seguintes igrejas:  Sa-
grado Coração de Maria, Fajã de 
Baixo e Santa Clara.�  

Enfeites realizados pelas crianças no Lar  Monte Alegre

Seja solidário. O seu donativo é importante. Colabore com a nossa obra! 
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Programa 
“Umbrella”

Um dos jovens já terminou o 
programa Umbrella. Este con-
siste na realização de atividades 
com o objetivo de trabalhar com-
petências sociais relevantes para 
a transição para a vida ativa. Al-
guns exemplos das áreas que fo-
ram trabalhadas são:  procura 
de emprego, gestão de orça-
mentos e contas bancárias e  au-
tonomia na realização de refei-
ções e na lida da casa.� 

Mês de 
aniversários

Este mês tem sido preenchido por 
diversos aniversários. Nestas oca-
siões o bolo é oferecido pela  As-
sociação Solidária Amigos da Se-
nhora do Pão, são convidados os 
familiares, é  dado um presente 
escolhido de acordo com as pre-
ferências da criança/jovem e  es-
tão presentes os adultos de refe-
rência para os utentes.� 

Enfeites realizados pelas crianças no Lar Monte Alegre

Foto de um jovem do lar publicada na página “igrejaacores” do facebook

Encontro com um 
campeão

Em Março os jovens do Lar das 
Laranjeiras foram ao Parque 
Atlântico assistir ao filme “Bichos” 
no âmbito da campanha Promo-
fans que fornece bilhetes gratui-
tos a crianças. Para além disso fi-
zeram desporto na Fundação 
Pauleta, visitaram o Centro de In-
terpretação da Cultura do Ananás 
e tiveram uma aula com o judo-
ca Nuno Carvalho.� 

CCuriosidades

Atividades do Lar 
das Laranjeiras

Os jovens da Sede das Laranjei-
ras  têm realizado diversas ativi-
dades no âmbito do plano de fé-
rias. Destas destacam-se as 
seguintes: Trilho Pedestre da 
Rota de água - Janela do Infer-
no, churrasco no Pinhal da Paz, 
visualização do filme  um filme 
na Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada, vi-
sionamento de um vídeo acom-
panhada por biólogos no Centro 
Picos de Aventura e a visita 
guiada à Quinta do Norte.� 

Atividades do Lar 
de Transição

Os jovens do Lar de Transição 
têm realizado diversas ativida-
des no âmbito do plano de fé-
rias do lar. Destas destacam-
se: o trilho pedestre do Pico 
dos Bodes, churrasco e ativi-
dades no Pinhal da Paz e pas-
seio na Ribeira Grande. Para 
além disso os jovens têm esta-
do a realizar ensaios de música 
para preparar a formação de 
uma banda com teclados, so-
pros, cordas, percussão e vozes 
muito bonitas.�  

Acantonamento 
nas Furnas

Sem o apoio da Escola Básica 1, 
2, 3/JI de Furnas não teria sido 
possível a realização de um 
acantonamento nas Furnas para 
10 meninos do Monte Alegre. O 
pavilhão desportivo foi a princi-
pal atração pois jogavam à bola 
desde que acordavam até ador-
mecer.  Pretende-se ainda agra-
decer ao Terra Nostra Garden 
Hotel Parque pela cedência de 
entradas para o jardim e para os 
tanques  termais onde se passou 
um dia maravilhoso.� 


