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Cheira a Natal!
Sim, na altura em que compomos mais uma edição deste boletim, já paira no ar o “cheirinho” a
Natal!
Dezembro é um mês efetivamente especial pois, se por um lado o fim do ano nos impele a repensar a vida e os planos, por outro, o Natal reveste-se de uma força tão grande e poderosa que consegue afastar as diferenças, aproximar as pessoas e criar em cada pessoa um sentimento de solidariedade capaz de mover montanhas, mesmo em tempos tão conturbados e difíceis como os que
hoje vivemos.
Embora ainda não se vejam muitos enfeites e “luzinhas” a piscar por entre os cortinados de cada
casa e nas lojas comerciais, já se sente que o espírito natalício anda no ar. Quem não começou já a
fazer o habitual balanço da vida, a projetar mudanças e a estabelecer objetivos para o novo ano?
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No caso concreto do CICS, vemos o final de 2012 como o encerrar de um ciclo muito importante
da história da instituição e mesmo da freguesia – a conclusão do centro social. Foi um ano muito
intenso que requereu um esforço suplementar àqueles que se entregam a esta causa e que ficou
marcado pela realização de diversas atividades de angariação de fundos que, contradizendo a conjuntura atual, se traduziram numa ajuda muito importante para a associação. Foi ainda o ano em
que instituição procedeu a uma adaptação e ajustamento muito fortes das suas valências, provocados pelas alterações profundas que a nossa sociedade está a atravessar e às quais o CICS tem que
responder de forma cabal e inequívoca.
Talvez pudéssemos ter feito mais e porventura melhor, mas a verdade é que a preocupação em
terminar o centro social e ver os nossos utentes com as condições que merecem, levaram-nos a
canalizar uma parte dos esforços nesse sentido, o que não significa que o normal funcionamento
da instituição tenha sido colocado em causa. Antes pelo contrário. Mesmo sem reunir as condições ideais, este ano realizamos pela primeira vez algumas atividades que se traduziram em verdadeiros sucessos.
Quanto ao futuro, encaramos 2013 como um desafio ainda maior e mais exigente. A conclusão do
centro social trará a mudança de instalações e a adaptação à nova realidade, o que acarretará a
necessidade de repensar a instituição e de lhe conferir novas responsabilidades. Por seu lado, o
funcionamento nas novas instalações implicará a necessidade de se pensar na manutenção e na
otimização do centro, o que exigirá dos diretores e colaboradores do CICS um esforço suplementar.
O tempo que demoramos a cá chegar foi longo e o caminho árduo, mas agora que lhe vemos o
fim, não vamos baixar os braços e continuaremos a dar o máximo e o melhor de cada um para
que o CICS possa oferecer aos seus utentes o bem-estar que merecem e, ao mesmo tempo, disponibilizar à freguesia uma infra-estrutura que sirva de motivo de aproximação e apele à participação de todos.
Finalmente, aproveitamos para, em nome de todos os diretores, colaboradores e utentes do CICS,
desejar a todos os palmeirenses e amigos um Santo e Feliz Natal e um Novo Ano cheio de saúde e
sucessos!
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Atividades de verão/ Angariação de fundos
Desde a última edição des-

Outro exemplo de sucesso

O último cortejo na fregue-

te boletim, o CICS tem

foi o convívio de verão, rea-

sia realizou-se no dia 2 de

vindo a desenvolver algu-

lizado no restaurante Santo

Setembro, e além de encer-

mas atividades no âmbito

António, que à semelhança

rar um ciclo de cortejos, foi

da angariação de fundos

dos anos anteriores atingiu a

o finalizar de várias iniciati-

para a finalização do nosso

lotação máxima do local. Os

vas que mobilizaram um

Centro Social.

participantes uniram-se mais

alargado conjunto de pes-

Nesse sentido, realizou-se

uma vez à nossa causa e usu-

soas que se envolveram ao

mais um grande “sorteio

fruíram de um agradável se-

longo destes últimos anos

da vaca” que depois de

rão.

de “alma e coração” neste

muita espera ela lá deixou

A exploração do Bar da Fes-

“O tempo real-

“projeto”,

o seu presente no limite

ta do Sr. Dos Desamparados

assim as dificuldades e en-

mente não impor-

da “área de jogo”. O pre-

foi mais um desafio que o

traves que o CICS tem vin-

ta, desde que se-

miado, solidário com a

CICS aceitou, não só com o

do a sentir. Podemos des-

causa, ofereceu metade do

objetivo de angariar dinhei-

de já avançar que este últi-

prémio ao CICS. Durante

ro, mas também e essencial-

mo cortejo rendeu 2500€.

todo o dia realizou-se um

mente, dar o nosso contri-

O CICS, mais uma vez,

penho constante...

torneio de futebol, entre

buto para a continuidade da

agradece o empenho e a

Um dia, chegare-

lugares, cujo vencedor foi

festa.

boa vontade de todos.

jam mantidos os
objetivos e o em-

mos ao nosso des-

minimizando

o lugar de Susão.

tino!”

Grupo Folclórico
Terminada mais uma época de folclore repleta

tradições das nossas gentes e o nome da nossa

de atuações em variadas localidades e eventos,

terra e, quem sabe, visitar um país vizinho…

é altura de o grupo retomar os ensaios na escola do Barral e começar a pensar na preparação do próximo ano.

Rua que, lá mais para a Primavera, irão levar o
grupo a percorrer a freguesia, partilhando o

Para trás ficam inesquecíveis momentos de

trabalho que vem desenvolvendo e proporcio-

convívio, responsabilidade, dedicação e esfor-

nando momentos de alegria e diversão.

ço, mas também de muita alegria e satisfação.
Ficam na memória lugares longínquos, pessoas
simpáticas e amigas!

O CICS
INFORMA...

Certo é também o regresso dos Ensaios de

Aproveitamos para apresentar o nosso pedido
de desculpas ao lugar de Stª Ovaia, pelo facto
de o Ensaio de Rua, marcado para esse lugar,

Esperamos, em 2013, continuar a palmilhar as

não se ter realizado. Prometemos este ano não

estradas do nosso país levando mais longe as

faltar e, quem sabe, até começar por lá…

DEZEMBRO

DE
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III Caminhada pelo coração
No âmbito da comemoração do

camisola branca, contribui para

nossas iniciativas similares, dinami-

Dia Mundial do Coração no passado

uma manhã de convívio entre os

zando-as de uma forma exemplar.

dia 29 de setembro, os colabora-

participantes, pelas ruas da fregue-

dores do CICS, utentes e famílias

sia passando pelo Centro Social.

realizaram mais uma vez uma cami-

Aproveitamos para agradecer aos

nhada saudável pelo coração.

participantes, inclusivé à disponibi-

Esta iniciativa, além de assinalar o

lidade da professora Susana que

dia através da marcha com uma

tem vindo a participar em todas as

Atividades de Férias de Natal: Departamento Social
Durante a interrupção letiva, do
Natal o departamento social do
CICS vai desenvolver com os seus
utentes um conjunto de atividades
diversificadas

privilegiando

as

oportunidades que o nosso muni-

Biblioteca Manuel de Boaventura.
Além destas atividades de colaboração, os utentes vão desenvolver um
conjunto

de

atividades

lúdico-

pedagógicas.

cípio nos dá no que respeita à

Durante a semana de 17 a 21, os uten-

componente social, pedagógica e

tes irão participar em Oficinas de Na-

ambiental. São exemplos desta

tal, encerrando esta temática no dia 21

próximidade o CEA (Centro de

com uma Festa Natalícia durante todo

Educação Ambiental), o Centro

o dia que promete várias surpresas.

Interpretativo de S. Lourenço e

Na semana de 26 a 28 de dezembro

os utentes irão usufruir de ateliers de
Inverno para celebrar a entrada da
nova estação.
E, finalmente para entrarmos o novo
ano com o pé direito, o CICS irá
apresentar um Espetáculo de Reis
no dia 06 de janeiro, pelas 14h30
no Auditório Paroquial, para toda
a comunidade, com a participação
especial dos nossos utentes e colaboradores. Não perca! Compareça!

Novo Centro Social - Realidade cada vez mais próxima
Estender a mão é correr o risco de

Mas, chegou a hora de dar um novo

contributos para todos aqueles que quei-

se envolver. Expor os seus senti-

passo. Com a aproximação da conclusão

ram apadrinhar uma sala..

mentos é correr o risco de mostrar

das obras do novo Centro Social, é ne-

o seu verdadeiro “eu”. Tentar, é

cessário superar mais um novo ciclo “o

correr o risco de fracassar. Mas, os

mobiliário”.

riscos devem ser corridos, porque o

Dando muito ou pouco, mesmo não
recebendo nada em troca, podemos e
devemos deixar a nossa marca junto

Para aqueles que queiram continuar ou

daqueles que mais necessitam, e assim,

mesmo começar a ajudar o CICS, fe-

podemos tornar este sonho definitiva-

Assim, o CICS orgulha-se de todos

chando assim um ciclo de companheiris-

mente realidade.

os riscos que tem corrido e de to-

mo e solidariedade, podem fazê-lo cola-

das as ajudas que tem conseguido.

borando na aquisição do mobiliário. Es-

Obrigado a todos!

tamos abertos a propostas, sugestões e

maior perigo é não arriscar nada.

Encontro Intergeracional de Janeiras
O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações 2012, está a permitir
a todos refletir sobre a forma como os Europeus

Centro de Intervenção
Cultural e Social
Palmeira de Faro
Lugar do Barral
Palmeira de Faro
ESPOSENDE

estão a viver cada vez mais e as oportunidades que
daí decorrem.
O envelhecimento ativo pode significar para as pessoas mais velhas a oportunidade de continuarem a
trabalhar, ou mesmo quando institucionalizadas,
partilharem as suas experiências, de continuarem a
desempenhar um papel ativo na sociedade e de
viverem as suas vidas de maneira saudável, indepen-

Tel: 253963532

dente e preenchida.

Tlm: 966419842

Visite-nos no FacebooK

abraçar 2013 com a mesma coragem e vontade de
viver, o CICS propôs a todas as IPSS do concelho
um “Encontro Intergeracional de Janeiras” no dia 25 de
janeiro pelas 14h30 no Auditório Paroquial. Nesse
encontro, cada freguesia, representada pelos utentes das suas instituições, irá brindar-nos com os
cantares de Janeiras caraterísticos das suas terras.
De forma a tornar o encontro Intergeracional, todas as crianças de Palmeira, representadas pela Creche do CICS, Jardim de Infância de Santo António e
EB1 do Barral, também irão participar.

JANEIRAS

Fax: 253963532
Site: www.cics.pt
Email: csocial@cics.pt

De forma a assinalar o encerramento de 2012 e

Com a aproximação de mais um ano novo, é altura de pensar em manter viva a tradição e
preparar o Cantar das Janeiras!
Assim, todos os sábados, a partir do dia 5 de Janeiro, o CICS irá iniciar a visita a todas as casas da freguesia levando a mensagem de Boas Festas e fazendo votos de Bom Ano!

Junta de Freguesia
Parque de Compostagem

Jantar de Natal Sénior

Tendo-se verificado que, ultimamente, a utiliza-

- A partir do mês de novembro, a recolha

A Junta de Freguesia de Palmeira de Faro, em

ção do Parque de Compostagem da freguesia

de resíduos verdes a "pedido de particula-

parceria com o CICS, vai realizar no próxi-

tem sido feita de forma pouco ética e, em

res" será realizada apenas à 6ª Feira da

mo dia 14 de dezembro um jantar-convívio

certas ocasiões até abusiva, na sua reunião de

parte da manhã.

de Natal para todos os idosos da freguesia

28 de Novembro, a Junta de Freguesia delibe-

- A recolha de resíduos sólidos ou de

rou o seguinte:

grande dimensão (ferro e outros) continu-

- O Parque de Compostagem passará dora-

ará a ser feita à 6ª Feira da parte da tarde.

vante a estar encerrado;

com idade igual ou superior a 65 anos. A
festa decorrerá no Jardim de Infância de Santo António (local mais quente e acolhedor) e
terá inicio pelas 18 horas. Os interessados

- A realização de recolhas fora destes

deverão inscrever-se na Junta de Freguesia

dias, em situações excecionais, deve ser

até à próxima segunda feira, dia 10 de dezem-

agendada previamente com a Junta de

bro. Todos os participantes que necessitem

Freguesia.

de transporte deverão referenciar essa situa-

resíduos fora do horário de abertura poderá

A Junta de Freguesia apela a todos os

ção no ato de inscrição.

contactar a Junta para proceder à abertura do

munícipes para que não procedam ao

Inscreva-se, compareça e contribua para uma

parque;

depósito de resíduos verdes, ou

festa animada.

- Às empresas de Jardinagem da freguesia será

“sucatas” nos contentores ou junto

entregue uma chave para que possam proce-

a estes e que contactem a secretaria para

der ao depósito de resíduos, de forma or-

agendar a recolha dos mesmos.

Faro deseja a todos os palmeirenses

Com este simples contributo, todos esta-

um Feliz Natal e um Ano de 2013

Recolha de resíduos verdes e “pesados”

remos a contribuir para que a nossa fre-

cheio de saúde, sucessos e felicida-

De forma a otimizar a recolha de resíduos, a

guesia se mantenha limpa e asseada.

- Será aberto às Segundas e QuintasFeiras, das 14h00, às 18h30;
- Qualquer pessoa ou empresa que necessite, com caráter de urgência, depositar

ganizada, quando necessário.

Junta de Freguesia deliberou o seguinte:

Obrigado!

A Junta de Freguesia de Palmeira de

de!

