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Nesta edição: 

EDITORIAL
Acabamos de iniciar mais um Isto vem a propósito do nosso 
Ano Lectivo. É muito gratificante Projecto do Lar/Residência de 
este interregno e o gozo de umas Idosos que temos pensado e 
reconfortantes férias com a avançado construir na Serra do 
perspect iva de  recomeçar e Bouro Concelho das Caldas da 
programar um novo ano de Rainha. Elaboramos o estudo 
trabalho, se bem que o nosso prévio e entregamos a candidatura 
Projecto Educativo continue a ser ao Programa PARES, esperamos 
o mesmo “ Educação Ambiental “ que seja aceite e, que este nosso 
há que reorganizar e esquematizar grande  sonho se torne uma 
o novo Plano de Acção para o ano realidade. O projecto apresentado 
que agora começa .  Mas nesta é pa ra  um a es tr ut ur a co m 
Instituição de Solidariedade capacidade para 21 utentes, com 
Social não temos só o sector sete quartos duplos e  sete 
educativo, existe também o Apoio individuais, num local aprazível 
Domici l iár io  a  Idosos  ou entre a serra e o mar, local 
dependentes e, nessa valência não privilegiado que pensamos seja 
há, não pode haver interregno,  também aproveitado para colónia 
portanto  estivemos  sempre em de férias das nossas crianças.
funcionamento. Assim esperamos.
Os anos lectivos não coincidem Até breve !
com os civis, por conseguinte                                                                 
tarefas programadas para o ano 
civil encontram-se por realizar. 

arlindoalmeida@mail.pt
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Albufeira Junho 2006

No passado ano lectivo 2005/2006, mais 
uma vez a Associação Pomba da Paz teve a 
oportunidade de participar na Colónia de 
Férias “O Búzio”, em Albufeira (Fundação 
António Silva Leal).

 A Instituição realiza este tipo de iniciativa 
há vários anos por diversas razões:

 No 1º dia estavamos a lanchar e começou a chover!• Ajudar a criança a desenvolver a sua 
independência emocional e afectiva, 
relativamente á família;

• Est imula r  e  desenvo lver  a  
autonomia da criança (vestir/despir 
roupa, comer, higiene pessoal, etc);

• Estar em contacto com pessoas 
diferentes, de idades diferentes, 
nacionalidades diferentes;

• Proporcionar uma experiência 
diferente e usufruir da praia.

Depois de jantar, íamos dar um passeio

Comparativamente a anos anteriores, este 
ano apenas participaram 29 crianças, das 
valências de creche e jardim de infância. 
Daquilo que pudemos constatar, os motivos 
para não participar foram vários: razões 
económicas, dificuldade dos pais em 
separarem-se dos filhos e/ou não 
valorizarem este tipo de iniciativa. Aqui estamos a almoçar

Esperemos que as fotografias falem por si e, 
que numa próxima oportunidade não 
privem os vossos filhos de participar nesta 
experiência única e inesquecível! No 
futuro, eles vos agradecerão. 

As Educadoras, 
Paula Costa e Sofia Costa

Fomos dar um mergulho!
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 Acabaram-se as férias, quantos animais foram 
Hoje deram-me uma bronca.abandonados de Julho a Setembro?
A minha dona ficou incomodadaQuantos animais passaram pelo mesmo 
porque fiz xixi dentro de casa.

abandono que o cão do texto que aqui 
Mas nunca me haviam ensinado

apresentamos? onde deveria fazê-lo. Além do que,
 Para terminar diremos apenas que os canis de durmo no hall de entrada.
Lisboa e arredores encontram-se super lutados, Não deu para aguentar. 
sem espaço para receber mais animais.  

 Que o Diário de um cão nos faça pensar, adultos 
e  c r i a n ç a s .                                                                                                                                                            

Sou um cão feliz! Baseado neste texto e depois de lido, pedimos às 
Tenho o calor de um lar; sinto-me tão seguro, tão 

crianças do ATL que ilustrassem esta história.
protegido... 
Acho que a minha família humana me ama e me dá 

Diário de um Cão muitas coisas. O pátio é todinho para mim e, às 
vezes, excedo-me, cavando na terra como meus 
antepassados, os lobos quando escondiam a comida. 

Hoje completei Nunca me educam... Deve ser correcto tudo o que 
uma semana de vida. faço. 
Que alegria ter chegado  
A este mundo!

Hoje completo um ano. Sou um cão adulto. 
Os meus donos dizem que cresci mais do que eles 
esperavam. Que orgulho devem ter de mim. 
 

 Hoje acorrentaram-me e
fico quase sem poder

A Minha mãe cuida muito bem de mim. É uma mãe movimentar-me até onde
exemplar tem um raio de sol ou quando

quero alguma sombra. 
Dizem que vão me observar e

                                   Hoje separaram-me que sou um ingrato. Não
                                   da minha mãe. Compreendo nada do que está a acontecer. 
                                   Ela estava muito irrequieta e,  
                                   com seu olhar, disse-me adeus.  
                                   Espero que a minha nova Já nada é igual... moro na varanda. Sinto-me muito 
                                   "família humana" cuide tão bem só. A Minha família já não me quer! 
                                   de mim como ela o fez. Às vezes esquecem-se que tenho fome e sede. 

 Quando chove, não tenho tecto que me abrigue... 

Hoje tiraram-me da varanda. Estou certo de que a 
Cresci rápido, tudo me chama a atenção. minha família me perdoou. 
Há várias crianças na casa e para mim são como Eu fiquei tão contente que pulava com gosto. 
"irmãozinhos ". Somos muito brincalhões, eles O meu rabo parecia um ventilador. Além disso, vão 
puxam-me o rabo e eu mordo-os na brincadeira. levar-me a passear!! 
 Dirigimo-nos para a estrada e, de repente, pararam o 

automóvel. Abriram a porta e eu desci feliz, 

1ª semana 

1 mês 

5 meses 

8 meses 

12 meses 

13 meses 

2 meses 

15 meses

16 meses 
4 meses 

Para pensar...

 

 

 



pensando que passaríamos
o nosso dia no campo. Quase não posso mexer-me!
Não compreendo porque Hoje, ao tentar atravessar a
fecharam a porta e se foram.  rua por onde passam os carros,
"Ouçam, esperem!” um acertou-me! 
Ladrei......esqueceram-se Eu estava no lugar seguro
de mim....... Corri atrás do chamado "calçada ", mas nunca
Carro com todas as minhas forças. esquecerei o olhar de satisfação
A minha angústia crescia ao perceber que quase do condutor, que até se vangloriou
perdia o fôlego. Eles não paravam. Haviam-me Por acertar-me. Oxalá me tivess
esquecido!  matado! Mas só me deslocou as

Patas traseiras! A dor é terrível! 
As Minhas patas traseiras não me obedecem e com 
dificuldade arrastei-me até a relva, na beira do 
caminho. 
Faz dez dias que estou em baixo do sol, da chuva, do 
frio, sem comer. Já não posso mexer-me! A dor é 
insuportável! Sinto-me muito mal, fiquei num lugar 

 húmido e parece que até o meu pêlo está a cair... 
Algumas pessoas passam e nem me vêem; outras 
dizem: " não te chegues perto". 

Procurei em vão achar o caminho de volta ao lar.                                        Já estou quase inconsciente;
Estou só e sinto-me perdido!                                        mas alguma força estranha
No meu caminho existem pessoas de bom coração                                        me faz abrir os olhos. 
que me olham com tristeza e me dão algum                                        A doçura de sua voz fez-me
alimento.                                         reagir. "Pobre cãozinho, olha
Eu agradeço-lhes com o meu olhar, desde o fundo da                                        Como te deixaram ", dizia...
minha alma. Eu gostaria que me adoptassem: seria                                        com ela estava um senhor de
leal como ninguém!                                        Avental branco. 
Mas apenas dizem: "pobre cãozinho, deve ter-se 
perdido." Começou a tocar-me e disse: "Sinto muito senhora, 

 mas este cão já não tem remédio. É melhor que pare 
de sofrer". 

Um dia destes, passei A gentil senhora, com as
perto de uma escola e lágrimas rolando pelo rosto,
vi muitas crianças e jovens concordou. 
como os meus "irmãozinhos” Como pude, mexi o rabo e
aproximei-me e um grupo olhei-a, agradecendo-lhe que
deles, rindo, atirou-me uma  me ajudasse a descansar. 
chuva de pedras "para ve Somente senti a picada da injecção e dormi para 
 quem tinha melhor pontaria". sempre, pensando em porque tive que nascer se 
Uma dessas pedras, feriu-me ninguém me queria... 
o olho e desde então, não vejo com ele.

Texto extraído do site da FIL (Feira Internacional de 
Lisboa), no âmbito do PETFIL, Salão de Animais de 

Estimação

 Parece mentira. Quando estava mais bonito, tinham 
Amigos, a solução não é abandonar um cão na rua mas compaixão de mim. Já estou muito fraco; meu 

sim educá-lo.aspecto mudou. Perdi o meu olho e as pessoas 
Não transformem em problema tão grata companhia.mostram-me a vassoura quando pretendo deitar - me 
Abram a consciência dos ignorantes e, assim, poder numa pequena sombra. 

acabar com os maus-tratos aos animais, especialmente 
com o problema de cães e gatos de rua.

 

20 meses 

17 meses 

18 meses 

19 meses 
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Momento de PoesiaGrupo de Teatro

ENCONTRO MARCADO

Tinhas a brisa do entardecer
Os raios de Sol do Sol pôr

Uma mansidão de enternecer
Um jeito de enaltecer

E uns olhos onde brilha amor

Tinhas o azul marinho do Tejo
Nas formas de sentir e abordar

Uma boca chamada beijo
O grupo de teatro da Associação Pomba da Paz Num sossegado e gentil ensejo
-I.P.S.S formou-se no ano lectivo 2005/2006 Nuns braços quentes de abraçar
sendo constituído por vários funcionários das 3 
estruturas que fazem da mesma. O grupo Tinhas o corpo moreno do trigo
realizou 3 actuações no Espaço Comunitário e Uma nascente em cada gesto
na Sede, onde foi encenada a peça de teatro “A Uma carinhosa mão de amigo
Carochinha”. O grupo de teatro surgiu com a As estrelas são belas contigo
intenção de divertir e motivar as crianças para E um descansar tão honesto
esta forma de arte, embora estas já a 
desenvolvam sem darem por isso, através do Tinhas a raça de quem procura
jogo dramático. Alguém que nunca encontrou

És a doença, o remédio e a cura
Os principais objectivos do grupo são: Uma tarde onduladade frescura

Que o tempo por assim dizer levou

- Fortalecer a relação entre os funcionários das   Levou a este encontro tão contente
diferentes estruturas; Onde confortar é uma lição

Tens um coração que sente
- Despertar o interesse das crianças pela Uma alma nunca, nunca ausente
expressão dramática; Neste dia feliz, nesta aproximação

Jorge Pinto
03/09/2006
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São Martinho

 

 

 

Ao longo do ano lectivo são inúmeras as A fogueira está acesa,

s i t u a ç õ e s  q u e  p o d e m  p r o p o r c i o n a r  As castanhas retalhadas.

aprendizagens significativas às nossas crianças. Postas no lume quentinho,

Além das suas vivências quotidianas, cabe-nos Não tarda já estão assadas.

também zelar pela sua integração social, através 

do aproveitamento pedagógico da ludicidade das Algumas estoiram no ar, 

épocas festivas. E tudo fica contente!

Desta forma, como vem sendo habitual noutros Toca a rir e a brincar,

anos, comemoraremos o dia de S. Martinho com Chegam para toda a gente.

o tradicional magusto a culminar todo um Cá estão elas, tão loirinhas,

processo de aprendizagens cognitivas, motoras e Boas, quentes e tostadas!

sócio-afectivas. A cara, a roupa e as mãos, 

Integrando esta festividade no projecto Vão ficar enfarruscadas. 

educativo da instituição  “Educação Ambiental  

Sensibilizar para crescer” e porque nos Sugestão de Actividade II:

educamos mutuamente e crescemos em Gelado de Castanhas e Café

sociedade, parece-nos pertinente planear um dia 

diferente, no qual se valorize sobretudo o INGREDIENTES:

convívio informal entre crianças, famílias e - ½ l de gelado de baunilha;

equipa técnica/pedagógica. - ½ Kg de castanhas;

Na próxima edição do “Estarola” teremos mais - 100g de açúcar;

novidades para contar; até lá aqui fica um - 4 colheres pequenas de café solúvel

“cheirinho”…

PREPARAÇÃO:

Provérbios Populares Descascar as castanhas e cozê-las em ½ l de água 

No dia de S. Martinho vai à adega e prova o teu com açúcar até reduzir o volume de água.

vinho.

Mais vale um castanheiro do que um saco com Esmagar as castanhas até ficarem em puré e 

dinheiro. misturar um pouco de café bem forte. Colocar 

Dia de S. Martinho, lume, castanhas e vinho. no frigorífico.

Sugestão de Actividade: Depois de frio, misturar o preparado com o 

Inventa uma música para esta letra alusiva ao S. gelado num recipiente e levar ao congelar cerca 

Martinho de 30 minutos.

Voltar a bater e servir com natas. 



Dia da Erradicação da Pobreza

A média mensal da comparticipação Em consequência de um Movimento 
familiar ronda os 45 Euros  através da prova const i tu ído  por  organizações  não  
dos seus rendimentos e despesas  decreto-lei governamentais, liderado pela Associação 
nº 147/97, de 11 de Junho, no Aide à Toute Detresse / Quart Monde, foi 
desenvolvimento dos princípios dinamizado em 1992 um abaixo assinado com 
consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de o objectivo de pedir às Nações Unidas a 
Fevereiro.consagração do dia 17 de Outubro como Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza, 
A Pomba da Paz através das suas valências o que levou a Assembleia Geral da 
na Infância e Terceira Idade, reflecte a Organização das Nações Unidas a proclamar 
realidade do meio aonde se encontra nesse mesmo ano o dia 17 de Outubro como 
inserida; com o princípio orientador de que Dia Internacional para a Erradicação da 
assegura a prestação de serviços, nas várias Pobreza (resolução 47/ 196, de 22 de 
valências, aos agregados familiares Dezembro de 1992).
economicamente mais desfavorecidos.

O Dia Internacional para a Erradicação da A existência de 2 milhões de pessoas que 
Pobreza, serve para nos relembrar que o vivem em situação de pobreza em Portugal, 
combate a esta realidade deverá estar traduz, também, o esforço de todos os 
sempre presente nos agentes da Inclusão trabalhadores e dirigentes na causa da 
Social.inclusão social.

Presidente da Assembleia-geral A Associação Pomba da Paz, IPSS que 
funciona há vinte anos no Concelho de 

António Pinto Loures, expressa está preocupação na 
prática, de forma contínua e com o objectivo 
prioritário da inclusão social na infância e 
idosos.
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