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COORDENAÇÃO ANA PAULA FONSECA, ANA SOUSA E FILIPA MALTEZ

Monte Alegre e Lar de Transição
celebram o seu aniversário
Comemorou-se o
aniversário de duas
valências numa
espécie de jantar
toscano ao ar livre,
com surpresas
e gargalhadas
A Obra do Padre Américo nos
Açores - Casa do Gaiato de S.
Miguel foi inaugurada em S.
Miguel na década de 50 do Séc.
XX e até meados de 2006 apenas existiu uma única Casa de
Acolhimento Residencial, situada na freguesia das Capelas. A 31 de maio de 2006 e a
um de junho de 2006 foram
inauguradas duas valências, o
Monte Alegre e o Lar de Transição, ambas no centro de Ponta Delgada. O Monte Alegre
tem capacidade para acolher
10 crianças e jovens de ambos
os sexos, sendo que tem como
principal objetivo acolher irmãos, de modo a que estes,
aquando de um acolhimento
residencial, permaneçam juntos no mesmo Lar. Neste momento, esta valência tem
crianças mais pequenas e estas contagiam-nos com a sua
alegria constante. O Lar de
Transição acolhe no total 8 jovens do sexo masculino, com

Celebração do 12º aniversário
idades compreendidas entre
os 16 e os 25 anos. O Lar de
Transição é um espaço onde os
jovens são preparados para
uma vida autónoma, que lhes
permita a sua subsistência sem
depender da rede institucional.
Destina-se a jovens com idades
a partir dos 16 anos de idade,
com ausência ou incapacidade
temporária da estrutura de su-

porte familiar, integrados no
sistema de ensino regular, na
formação profissional, em estágios profissionais ou a desenvolver uma atividade laboral. Esta valência tem como
princípios orientadores: ajudar o jovem a traçar o seu próprio projeto de vida; garantir
a formação contínua do jovem,
com avaliações individuais e

de grupo, com vista a mudança de atitudes e condutas; a
criação de um projeto de autonomização e a criação de um
projeto educativo para cada jovem. Neste momento, acolhemos 4 jovens, sendo que dois
encontram-se a estudar e os
outros dois a trabalhar. Para
além das rotinas domésticas
diárias a que os jovens estão
habituados, estão a ser implementadas, nos últimos anos,
novas estratégias de planeamento que permitam garantir
aos jovens acolhidos a aquisição/aprofundamento de competências pessoais e sociais, em
concertação com outras entidades e com o envolvimento de
serviços da comunidade. Para
comemorar este aniversário, no
dia um de junho, a Instituição
reuniu-se num jantar no Lar de
Transição. A valência vestiu-se
a rigor com arranjos florais,
centros de mesa e lembranças
para oferecer aos presentes. Antes do jantar, fizemos a nossa
tradicional oração e conclui-se
a festa com a projeção de um vídeo com alguns dos melhores
momentos da Instituição. Foi
um serão muito agradável,
onde se tiraram muitas fotografias para mais tarde se recordar. Agradece-se a todos que
deram o seu contributo para a
realização deste evento. ♦

Curiosidades
Mente sã
em corpo são

Jantares de
Aprender
convívio e partilha a salvar vidas

A Instituição tem planeado
atividades de lazer e de convívio para os colaboradores.
Já foram realizados passeios
pedestres, Yoga do Riso,
brunch e Pilates. A 3 de junho foi organizada uma aula
de step. Agradece-se ao instrutor Jorge Ferreira pela
aula, à Norte Crescente pela
cedência dos steps e à Junta
de Freguesia de S. Sebastião
pelo salão. ♦

No dia 15 de junho foi realizado um jantar no Lar de Transição para colaboradores e
amigos da Instituição para
angariação de fundos, com o
intuito de arranjar a nossa
mesa de snooker. A 21 deste
mês, será realizado um jantar
na valência das Laranjeiras
para comemorar os Santos
Populares. A valência será enfeitada a rigor com balões,
bandeirolas e manjericos. ♦

No âmbito dos Conselhos de
Lar do Lar de Transição, estão
a ser implementadas ações de
formação para os jovens e
funcionários. Neste seguimento, foi realizada, em maio,
uma ação de Suporte Básico
de Vida e Primeiros Socorros.
Agradece-se ao Enfermeiro
João Mendonça pela disponibilidade e pelo seu interesse
em querer continuar a colaborar connosco. ♦

Santo António
casamenteiro
No dia 13 de junho, alguns elementos da Instituição estiveram presentes nas Festas de
Santo António de Santa Cruz
para comemorar o casamento
de um jovem que cresceu connosco, ainda na freguesia das
Capelas, há muitos anos atrás.
Desejamos muitas felicidades
ao casal. ♦

Fim das aulas,
começam as férias
No âmbito do nosso Plano de
Atividades Anual já temos organizado as nossas atividades
de verão. À semelhança dos
anos anteriores vamos ter visitas de estudo, trilhos pedestres,
ações de formação, idas a concertos, colónias, piqueniques,
praias e piscinas. ♦

A tradição
da nossa terra
No mês de junho, a Instituição
teve dois convites muito especiais. Como já é tradição, participamos num almoço com o
Grupo Lions e tivemos o prazer de almoçar no São Miguel
Park Hotel, no âmbito das Festas do Espírito Santo. O nosso
obrigada! ♦
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