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COORDENAÇÃO ANA PAULA FONSECA, ANA SOUSA E FILIPA MALTEZ

Ação “Nutrição
e Alimentação”
A nutricionista Cidália Ponte, em
parceria com o Hospital do Divino Espírito Santo, no qual trabalha, deu uma formação aos colaboradores da Casa do Gaiato. O
tema da ação de sensibilização foi
“Nutrição e Alimentação”, e suscitou muito interesse por parte
dos participantes.

Ação Medidas
de Autoproteção

Festas do
Senhor Santo
Cristo

Chegou o tão esperado quinto domingo após a
Páscoa, o Domingo do Senhor Santo Cristo dos
Milagres. As crianças e jovens aguardam com
muita expectativa esta data para participarem na
procissão e ver as ruas atapetadas de flores. O seu
entusiasmo está, também, ligado ao outro lado das

festas em que passeiam na avenida marginal,
reencontram amigos e conhecem as famosas “barraquinhas” com os seus petiscos.
Este ano, pela primeira vez, um dos jovens do
Lar de Transição encontra-se a trabalhar num dos
espaços de diversão das festas.

Os funcionários da Casa de Acolhimento estão a participar, durante
este mês, numa formação intitulada “Medidas Preventivas e de Autoproteção em Situação de Emergência”, que está a ser ministrada
pela Cresaçor - Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL
e pela Proteção Civil.

Os sorrisos que dão
sentido à vida
“Uma das profissões mais bonitas.
Um trabalho ao serviço dos outros, dos indefesos , dos mais pequeninos, daqueles a quem o sangue das correntes umbilicais não teve continuidade
de dador. Amam-nos, veem-nos como a sua família
e tantas vezes não sabem, mas protegem - nos com
a força de vida que nos transmitem.
Não se pode querer mais da vida do que este sentido de dádiva sem custo.
Esta foi sem dúvida uma experiência marcante e
desafiante no meu percurso profissional!”
PAULA OLIVEIRA, ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL

Jovens dedicam-se
à decoração da casa

Decoração da festa

Os jovens da sede das Laranjeiras, com a ajuda das
monitoras Cláudia Botelho e Joana Pimentel têm
dado uma nova decoração à sua casa, com materiais
didáticos e artísticos.
A sala de estudo está decorada com cartazes alusivos ao alfabeto e que contêm figuras e fichas de
conceitos significativos.
No gabinete da equipa técnica foram colocados os
nomes das funcionárias com letras coloridas. A sala
de estar foi enfeitada com duas imagens de perfil dos
jovens, cartões de palavras e um cartaz alusivo aos aniversários inspirado num campo de futebol.

Celebração da comunhão
de criança do Monte Alegre
Um dos meninos da valência
Monte Alegre recebeu, no dia 6,
a sua Comunhão, na igreja da Fajã de Baixo. A missa foi celebrada pelos Padres Fernando Teixeira e Paulo Borges.
Este último deu a comunhão a
todos os presentes exceto ao menor da Casa do Gaiato. Isto por-

que o presidente da instituição,
padre Fernando Teixeira, fez
questão de estar presente e de dar
a comunhão a este menino.
A seguir à cerimónia realizouse um jantar no lar, com presença de convidados especiais. Para
assinalar este dia importante, recebeu uma bonita prenda. 

Seja solidário. O seu donativo é importante. Colabore com a nossa obra!
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