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Editorial 

arlindoalmeida@mail.pt

No limiar de mais um ano e, passados que são poucos meses do inicio de mais um ano 

lectivo, é bom reflectir sobre o passado recente e analisar o futuro.

Sabemos que cada vez se colocam mais dificuldades e desafios às Instituições de 

Solidariedade Social com novas obrigações e responsabilidades que nem todas 

estão preparadas para de imediato assumirem, por diversos factores.

Inseridos em comunidades problemáticas, com população de fracos recursos 

económicos como é o caso da Pomba da Paz, com mensalidades muito baixas e 

querendo dar respostas sociais a todos os níveis, é evidente que o futuro se nos 

torna escuro. Queremos continuar o trabalho Social e Solidário que até aqui nos 

tem orientado, acreditamos e temos a certeza do bom trabalho que os nossos 

colaboradores desempenham, temos confiança no abnegado serviço dos nossos 

Quadros Técnicos, estamos confiantes e atentos ao futuro que se avizinha, a nossa 

fé e determinação farão com que o próximo ano seja tão bom ou melhor do que 

agora termina.
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CASOS DE SUCESSO DE EX-UTENTES DA INSTITUIÇÃO 

Edmar Pinto 

Durante a sua permanência no nosso ATL o Edmar relembra como adultos de referência a Tia Nina (Teresa Major) e a 

Andreia das quais recebeu alguns sermões que hoje vê como “vantajosos”. Entrou para a Associação quando estava no 3º 

ano (com 9 anos na altura) e saiu com 11 anos.

Das actividades realizadas cá na Associação relembra a equipa de futebol organizada pela Célia onde jogou com a SEDE e 

com a Cooperativa, a visita à Prisão de Peniche e as festas onde eram apresentadas danças africanas e capoeira.

“A Pomba da Paz ajudou-me a desenvolver e a saber o que devo ou não fazer”  .

Dos colegas de sala tem contacto com quase todos e pensa que a maioria está no “caminho certo, estão a estudar”.

Após a sua saída da Pomba da Paz e a entrada no 2º Ciclo o Edmar tem sido reconhecido pelo seu esforço e empenho 

pessoal.

Disse-nos que: “No ano lectivo 2007/2008 fui premiado no conjunto dos melhores alunos na área do desporto passando 

uma semana no Hotel Amazónia contactando com personalidades do mundo do desporto como Janick D'Jaló, Bruno, 

Alves e Rui Costa. Fui ainda premiado com um prémio de esforço e mérito próprio por chegar ao fim do ano lectivo sem 

negativas”.

Actualmente faz parte da Associação Filhos de África, da qual é vice-presidente, acerca desta associação disse-nos que 

“está ainda em fase embrionária, surgiu através de uma iniciativa de voluntariado no bairro, na qual participaram alguns 

jovens, aí surgiu a ideia de se criar uma associação deste tipo no bairro. Os FA juntam cerca de 12 jovens do bairro entre 

os 12 e os 16 anos”.

Actualmente vem regularmente à Associação por intermédio dos seus dois irmãos mais novos, um do CATL e outra da 

Sala Laranja podendo verificar que o espaço se encontra de alguma forma diferente assim como as actividades “Agora 

têm carrinha para ir à escola, fazem teatros na sala e a sala de vídeo está diferente”.

Quanto ao bairro onde está inserido considera que existem menos conflitos e que melhorou nos últimos anos, tendo 

contribuído para essa melhoria as várias Associações do bairro (Spot Mocho, Unida e Cultural e a Pomba da Paz).

Quanto ao seu futuro “não tenho bem delineado mas gosto de desporto”.

Para finalizar disse-nos ainda: “Gostei muito do tempo que passei por cá”.

CARLOS MANUEL CARDOSO MANÉ  
frequentou entre 2002 e 2004

O Carlos Mané encontra-se actualmente a estudar na Academia do Sporting em Alcochete, vindo a casa apenas aos fins 

de semana, por isso foi feito o contacto com a sua mãe que nos relatou o percurso do seu filho desde a sua entrada no 

ATL desta Associação.

Frequentava o mesmo grupo que o Edmar e estava na Escola Nº 3. A partir dos 8 anos ia 3 vezes por semana aos treinos no 

Sporting em Alvalade. 

Enquanto utente da Pomba da Paz sempre participou nas actividades nomeadamente os campeonatos de futebol.

O último contacto que tivemos com o Carlos foi durante o mês de Setembro quando veio buscar o seu irmão que 

frequenta a Sala Laranja.
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Eu frequentei a Pomba da Paz quando esta ainda existia no Bairro Martim do Vale tinha cerca de 4/5 anos. 

Lembro-me do espaço, a “casinha” por exemplo, os vários brinquedos, a hora do almoço e a sesta. Lembro-me da 

Educadora Natália e Orlanda. No Bairro Martim do Vale a Instituição tinha menos crianças e não éramos divididos em 

salas nem por idades, embora fossemos todos das mesmas idades.

Fazia sempre muitas birras quando a minha mãe me deixava na Instituição mas depois de lá estar brincava com os outros 

meninos, fazíamos jogos e brincávamos na casinha. Não gostava da hora da sesta.

Andar na Instituição foi muito bom tanto a nível individual como social, pois foi a partir daqui que pude desenvolver as 

minhas capacidades de entre-ajuda, criar amizades, conhecer o conceito de partilha e poder construir a minha 

personalidade. Uma pessoa diferente talvez não mas há certas coisas que aprendi e conheci na Instituição que, se calhar, 

se não tivesse andado lá saberia ou vinha a saber. É uma experiencia que nos marca a vida e da qual nunca nos vamos 

esquecer.

Gostaria acima de tudo que houvesse uma maior proximidade entre educadoras e crianças pois quando entramos para um 

sitio “desconhecido” como este sem a nossa protectora (mãe) sentimo-nos muito perdidos num ambiente que não se 

parece nada com o nosso ambiente familiar. E, é nesta pessoa (educadora) que vamos confiar para nos guiar, ensinar e 

transmitir tudo aquilo que a vida nos reserva. Gostaria também, que esta relação que marca tanto a criança se estenda ao 

logo da sua vida e não se limite apenas a um ano lectivo nem a uma sala. 

Acho que a Pomba da Paz é um excelente exemplo para qualquer creche ou jardim de infância e, tem vindo a progredir 

bastante desde a minha altura até aos dias de hoje e, como prova disso temos as várias filiações que têm aberto ao longo 

dos tempos. A Pomba da Paz faz um óptimo trabalho com as crianças e está de parabéns por este facto. Quero também 

agradecer à Instituição e à Sofia pela oportunidade de participar nesta entrevista.

Do que te lembras? De quem te lembras?

O que gostavas de fazer? O que não gostavas de fazer?

Se não tivesses andado cá, achas que serias uma pessoa diferente? Se sim, como ou porquê?

Se voltasses a ser pequenino e viesses para “a creche” outra vez o que gostarias de encontrar/fazer/mudar?

Outras informações que queiras a.dicionar
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Que idade tens?

O que fazes agora (estudas, trabalhas, etc…)?

Sabes com que idade frequentaste pela primeira vez a Associação Pomba da Paz, 

“A Creche”?

21 Anos

Neste momento estou a estudar no 2º ano de Psicologia no Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada e, estou a trabalhar em Part-time num Centro de Explicações e 

Formação, estou também a fazer um estágio na Instituição Pomba da Paz.

Lia Carina Proença Rodrigues



Durante este ano lectivo foram muitas a actividades e iniciativas desenvolvi dadas nos três espaços da nossa Associação. 

Ao nível do trabalho comunitário foram retomadas as reuniões com os diferentes parceiros (Comissão Inter Freguesias, 

Circulo Mágico, Ciência Viva  Projecto Pólen, APEI, Escola Secundária de Camarate e Escola Secundária Padre António 

Vieira) que ao longo do ano lectivo se foram demonstrando em iniciativas conjuntas tanto ao nível dos trabalhos nas salas 

como da formação dos funcionários.

A formação dos funcionários foi realizada em momentos distintos e por diferente entidades. Em parceria com a APEI 

realizamos 3 momentos: “Educar uma tarefa conjunta” em Fevereiro 2008, “Quem conta um conto” em Fevereiro 2008 e 

“A criança, a segurança e as regras” em Junho de 2008. Em parceria com a Comissão Inter Freguesias: “Cadeia de 

Socorro” entre Fevereiro e Março de 2008.   

Durante este ano lectivo tivemos connosco 4 estagiárias da Escola Secundária 

Padre António Viera do curso de Animação Sociocultural. Estiveram ainda 

connosco 3 estagiários da Escola Secundária de Camarate do curso de 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos.  

Ao longo deste ano lectivo foram comemoradas algumas datas festivas nomeadamente:

31 de Outubro 2008 Dia das Bruxas 

com a apresentação do Teatro da “Bruxa 

Mimi” 

9 de Outubro 2008 Dia dos Correios 

com a visita de um carteiro

4 de Outubro - Dia do Animal  

com a visita de 2  veterinárias

Festa de Natal com várias apresentações sob a 

temática do ambiente e apresentação de um 

espectáculo de magia;  

24 Novembro 2007: estivemos no Espaço Comunitário - 

Quinta do Mocho na nossa Sessão Solene, comemorativa 

dos 25 anos da Pomba da Paz. 
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BREVE RETROSPECTIVA DAS ACTIVIDADES DE 2007/2008



Fevereiro 2008: Carnaval  realização de fatos para os 

desfiles e bailes de máscaras em Sacavém e Catujal.

1de Junho de 2008 Dia da Criança: apresentação do 

teatro “Tanto, Tanto” pelos adultos e lanche. 

Apresentação do teatro “O Coelhinho Tremeliques” 

(Contos D' Avozinha) para a creche, Jardim de 

Infância e CATL (Sede e Extensão-Norte)convívio 

(Espaço Comunitário).

25 de Maio 2008 Dia de África: almoço com comida 

Africana, desfile com trajes africanos e danças 

africanas.

26 de Março 2008: 

A s s o c i a ç ã o  d e  

R e f o r m a d o s  e  

P e n s i o n i s t a s  d a  

B o b a d e l a  c o m  a   

a p r e s e n t a ç ã o  d e  

cantares tradicionais e 

lanche intergeracional.

Pudemos ainda contar com as seguintes presenças nos nossos 

espaços:

25 de Abril de 2008 

recebemos a visita do 

capitão Carlos Barata 

que passou por todas as 

salas da associação  na 

sede, extensão-norte e 

espaço comunitário.

31 de Março 2008:A 

Escola Secundária da 

Camarate apresento nos 

nossos espaços a peça de 

teatro “Fábulas do 

Tempo que Correm”.
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17 Dezembro 2007: Cinema Loureshoping uma “ Uma 

abelha na chuva.” (manhã) ; Visita ao parque da cidade de 

Loures (tarde).

Dezembro 2007: Visita de Estudo à Vila Natal em Óbidos, 

pela Creche, Jardim de Infância, CATL e SAD do Espaço 

Comunitário

Dezembro 2007: Circo Cardinalli (bilhetes oferecidos 

pelo GARSE).

 

 

4 Janeiro 2008:  Visita de estudo à Quinta Pedagógica 

dos Olivais (transporte cedido pela C. M.  de Loures).

19 de Março de 2008: Centro Comercial do Colombo  

assistir ao filme “O Patinho Feio e Eu” .

20 Março 2008: Teatro São Carlos “O Barbeiro de 

Sevilha”, CATL manhã.

26 Março 2008: Teatro São Carlos “O Barbeiro de 

Sevilha”, CATL tarde.

25 de Março 2008: visita de estudo ao Parque Florestal 

de Montachique, com transporte da Câmara Municipal 

de Loures: Catl manhã e tarde.

28 de Março 2008: Visita ao Jardim Zoológico de 

Lisboa (transporte cedido pela Câmara Municipal de 

Loures.

31 de Março 2008: Visita à Quinta do Zacarias, em 

Coruche (transporte cedido pela Câmara Municipal de 

Loures).

11 Março 2008: uma Actividade de Limpeza Urbana 

(Projecto do Círculo Mágico). 
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Maio de 2008: Actividade de Compostagem, no âmbito 

do Projecto Círculo Mágico

5 de Junho 2008: Participação numa actividade 

realizada no Parque Urbano de Santa Iria d'Azóia, nas 

comemorações do dia Mundial do Ambiente.

9 a 21 de Abril 2008: Participação em trabalhos de 

parceria com a Casa da Cultura concretamente na 

exposição Primavera em movimento através da 

realização de móbiles. 

5 de Junho 2008: Visita de estudo ao Oceanário de Lisboa 

( t r a n s p o r t e  c e d i d o  p e l a  C .  M .  d e  L o u r e s )

Junho 2008: Apresentação da Canção “Assim não dá!”, pelo 

CATL no Parque Urbano de Santa Iria d'Azóia (Projecto do 

Círculo Mágico)

Julho de 2008: Centro Comercial Vasco de Gama e Parque 

das Nações  cedência de autocarro pela Junta de Freguesia 

de Sacavém

GRUPO TEATRO (trabalhadores da Associação) 

apresentaram a peça de Teatro: “O Nabo Gigante”

Apresentação da Peça de Teatro, em fantoches “O país sem 

cores”, pelo CATL 

Continuação  na página seguinte

BREVE RETROSPECTIVA DAS ACTIVIDADES DE 2007/2008 (continuacão)
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27 Junho 2008: realizámos a Festa de Final de Ano 

Lectivo (2007/08) sede e extensão-norte.

Colónias de Férias Internas: Praia Azul Santa Cruz em 

Julho

Julho de 2008: Colónias de Férias Externas  Praia da 

Fonte da Telha e Parque Desportivo da Verdizela 

Também este ano lectivo a nível do desporto foi iniciada a 

prática de Natação na piscina da GesLoures na Portela e 

no Espaço Comunitário inaugurado o ginásio 

devidamente equipado. 

Ao longo do ano realizamos ainda Vendas de Natal (nos 

Supermercados Pingo Doce dos Terraços da Ponte e 

Sacavém), participamos ainda no Arraial dos Santos 

Populares em Loures com a venda de manjericos, nas 

festas do Concelho estivemos no Espaço Sénior com uma 

Quermesse, os lucros destas iniciativas reverteram na 

compra de material pedagógico para as salas 

principalmente para a sala da Creche.

Setembro de 2007: O nosso grupo de danças africanas 

representou a nossa Associação na Festa da 

Solidariedade e na Escola do 1º Ciclo na Bobadela;

Novembro 2007 e 2008: Comemoração do Magusto

BREVE RETROSPECTIVA DAS ACTIVIDADES DE 2007/2008 (continuacão)



EDUCAR  PELA ARTE  2008/2011

Com base neste princípio, é nosso objectivo envolver toda a comunidade educativa (pessoal docente, 

não-docente, pais, parceiros, etc.) para que as pessoas sintam o espaço como seu depois da 

requalificação do mesmo mantendo-o em boas condições.  

Vamos iniciar este ano lectivo o novo projecto educativo da Associação, tendo como temática Educar 

pela Arte, este projecto começou a ser delineado já no ano lectivo passado aquando da comemoração 

dos 25 anos do nascimento desta associação e, simultaneamente, 20 sobre a constituição dos seus 

estatutos. Para comemorar a data foram agendadas algumas iniciativas, através das quais tomámos 

consciência da necessidade de requalificação dos equipamentos das estruturas, espaços interiores e 

exteriores da instituição. Aqui surgiu a definição da situação-problema: MELHORAR OS ESPAÇOS 

FÍSICOS INTERIORES E EXTERIORES. 

Definida a situação-problema, encontrámos na educação pela arte, a forma que possibilita aos 

agentes educativos operacionalizar um trabalho pedagógico abrangente e continuado desenvolvido 

com os nossos utentes. 

Trabalhar arte com as crianças tendo em conta os seus sentimentos, sentidos, tudo o que flui de 

forma natural na criança, valorizando tudo o que ela nos traz, sendo este o ponto de partida para o 

educador. 

“O papel do adulto no Modelo Reggio Emilia caracteriza-se por um estar presente, sem ser intruso, 

apoiando as dinâmicas cognitivas e sociais que estão a ocorrer a cada momento. (Edwards, 1993)” - (in  

Modelos Curriculares para a Educação de Infância, FORMOSINHO, O. (org.) e outros. Porto 

Editora, 1996).

Tendo em conta que presentemente a sociedade coloca ao nosso dispor um vasto leque de recursos 

tecnológicos, através desta temática conseguimos criar uma relação entre a arte e as novas 

tecnologias.   

Segundo as “características do Modelo Reggio Emilia é o grande empenho de todos os adultos 

envolvidos no programa (educadores, artista plástico, pais, pessoal auxiliar) na formação de equipas 

educativas fortes e coesas.” - (livro fotocópias modelos curriculares para a educação de infância)
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RESPOSTAS SOCIAIS - O  ÂMBITO

A Associação Pomba da Paz  IPSS presta serviço sócio educativo a crianças entre os 4 meses e a entrada no segundo 

ciclo e, a idosos e/ou dependentes no domicilio.

Creche Familiar

Conjunto de amas, residentes na mesma área geográfica e, que estejam enquadradas técnica e financeiramente, pelos 

serviços regionais de segurança social, santa casa da misericórdia ou instituições particulares de solidariedade social, 

que se destina a acolher crianças de idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, durante o período diário 

correspondente ao trabalho dos pais. 

Creche 

Considera-se creche a resposta social desenvolvida em equipamento, que se destina a acolher crianças de idades 

compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais. 

Jardim de Infância

De frequência facultativa, abrange as crianças a partir dos três anos até à idade de ingresso no 1º ciclo. Espaço de 

transição entre a família e a escola, é o local privilegiado para a realização da educação pré-escolar. É um espaço 

educativo pensado e organizado em função da criança e adequado às actividades que nele se desenvolvem. O jardim de 

infância oferece condições que permitem à criança descobrir e relacionar-se com o mundo à sua volta.

Centros de Actividades de Tempos Livres

A valência de C.A.T.L. é uma das preocupações da Acção Social, tendo em conta factor é necessário criar as condições 

que garantam as formas de resposta mais adequadas às crianças e jovens, com o objectivo de promover o seu 

desenvolvimento integral e a sua inserção na comunidade. Estão neste caso os Centros de Actividades de Tempos 

Livres, que pela diversidade de actividades que podem oferecer e pelo acompanhamento que dispensam, sobretudo às 

crianças, se tornam uma resposta social cada vez mais procurada pelas populações. Assim, há que ter, em relação a esta 

valência, uma grande preocupação quanto à qualidade técnica que deve revestir o atendimento nestes estabelecimentos, 

devendo ser garantida a adequação dos programas às características das crianças, das famílias e da comunidade.

Serviço de Apoio Domiciliário

Considera-se serviço domiciliário, adiante designado por SAD, a resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

 O QUE VAMOS FAZER…

Ao longo deste ano lectivo temos agendadas visitas de estudo quer com o transporte cedido pela Câmara Municipal de 

Loures, quer com o transporte da Associação. Tendo em conta o Projecto Educativo pretendemos realizar as visitas a 

exposições, museus, teatros, cinemas, etc. Está prevista a planificação de acções de formação para pessoal docente e 

não docente.



Parcerias para 2008/2009:

Circulo Mágico  programa de Educação Ambiental (Área 

de Educação e Sensibilização Ambiental). Na Sede foi 

feita uma candidatura com um projecto de manutenção 

dos espaços verdes e criação de uma horta pedagógica; 

no Espaço Comunitário foi feita uma candidatura com um 

projecto “Fogo Energia e Ambiente em Experiências 

Cientificas”. 

Ciência Viva  projecto Pólen através de formação na área 

das experiências científicas para os técnicos. 

Gabinete de Saúde da Câmara Municipal de Loures  “E 

agora Ruca?” -  , “Olá Bebé”  acção de sensibilização em 

Educação Sexual para o CATL (Janeiro de 2009) e 

Pais.Como  formação parental (Maio e Junho de 2009).

Escola Secundária de Sacavém - projecto de teatro

Curso de Animação Sociocultural: Estagiários das 

Escolas Secundárias de Camarate e Padre António Vieira 

(Lisboa).

Alunas do Instituto Superior de Psicologia Aplicada  4 

sessões de observação.

Rede Social Inter-Freguesias Apelação, Frielas, 

Camarate, Prior-Velho, Sacavém, Camarate e Unhos.

Instituto do Emprego e Formação Profissional  

Programas de Ocupação a Carenciados.

Contrato Local de Segurança no Município de Loures  

Dinamização de um Espaço Jovem.

Comissão de Protecção a Crianças e Jovens de 

Loures/Associação Passo a Passo/ Ajuda de Mãe  

integração e acompanhamento de crianças e famílias em 

risco.

Actividades Extra-Curriculares para 

2008/2009:

Natação (Complexo Desportivo da GesLoures Piscina da 

Portela de Sacavém);

Informática (Escola de Informática Navegadores);

Música (Associação d'Educação Cultural e Artística de 

Loures);

Transporte Escolar;

Colónias de Férias Internas e/ou Externas;

Convívios com a comunidade escolar.

Ao longo do ano lectivo a Casa da Cultura de Sacavém e o 

Centro Comunitário da Apelação lançam desafios às 

Instituições por forma a serem realizadas neste dois 

espaços exposições com produções das crianças.

Formas de divulgação das actividades realizadas:

Jornal da Associação “O Estarola” 

website www.pombadapaz.org.
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DONATIVOS

Para continuarmos a fazer solidariedade, aceitamos 

donativos em cheque, vale de correio, ou através de 

transferência Bancária para a nossa conta, agradecendo a 

d i s p o n i b i l i d a d e  d e  t o d o s .  

NIB 0035 0703 00000545 230 78

A Associação Pomba da Paz deseja 

Boas Festas 

Contactos Associação Pomba da Paz - IPSS

SEDE Extensão-Norte Espaço Comunitário

Rua dos Galvões. Urbanização da Parcela 6 Urbanização Terraços 

Catujal Lote 2 c/v dta. da Ponte,

2680-348 Unhos Bairro das Coroas - Catujal Lote 20, Blocos 3 e 4

Tel.: 219 420 501 2680-566 Unhos 2685-119 Sacavém

Fax: 219 400 924 Tel.: 219 420 913 Tel.: 219 412 989 

website: www.pombadapaz.org email: geral@pombadapaz.org


