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VOLUNTARIADO! PORQUÊ?
O voluntariado é um poderoso veículo de participação da cidadania ativa e um importante impulsor
de desenvolvimento social.
"Quando nos preocupamos com a sorte dos outros,
quando nos mobilizamos por causa de interesse social, estamos a estabelecer laços de solidariedade e
confiança mútua que nos protegem em tempo de crise,
tornam a sociedade mais unida e fazem de cada um de
nós um ser humano melhor." Elza Chambel
A Santa Casa da Misericórdia de Canha encara cada
vez mais o voluntariado como uma mais-valia para a
Instituição e para os seus Utentes.
Ao longo dos anos, a Misericórdia tem promovido e
dinamizado o exercício desta boa prática, contudo
quer em 2018 reforçar essa aposta resultado da participação no Projeto de Capacitação (Laboratório de Ideias) promovido pela União das Misericórdias Portuguesas.
Através do Laboratório de Ideias de Voluntariado tivemos a oportunidade de fazer parte deste Projecto de
Capacitação que tem como objetivo fornecer às Misericórdias um Manual que permita facilitar, fomentar e
angariar voluntários.
Convite esse que agradecemos desde já.
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A GRANDE AVENTURA
O mês de Novembro é um mês de contrastes, aqui na
escolinha. Se por um lado já estamos a começar a sentir a magia do Natal, ainda mais presente desde que temos o presépio
na Capela da Misericórdia, mesmo ao nosso lado); Por outro
ainda temos imensos trabalhos e avaliações pela frente!
Tem sido um mês intenso em que os nossos meninos se
têm esforçado por dar o seu melhor. Contudo tentamos sempre que a brincadeira esteja presente, pois como já dizia Platão “é possível descobrir mais sobre uma pessoa numa hora
de brincadeira do que num ano de conversa”.

FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS
Iniciou em Novembro a formação Português para Estrangeiros.
No sentido de melhor integrar cidadãos de outras nacionalidades, não
só no contexto da Instituição, mas também num papel adjuvante da sua
integração no nosso país, proporcionaram-se sessões de aprendizagem
da língua portuguesa para quatro cidadãos nepaleses, nesta primeira turma.
Tem sido um desafio enriquecedor, sobretudo pelas grandes diferenças
culturais, desde o próprio alfabeto, pois usam como escrita o alfabeto
Devanagari, tão diferente do nosso, até uma sociedade que se divide em
castas, e cujo ano tem início não em janeiro, mas em abril – no Nepal
decorre de momento o ano de 2074.
É muito importante para a nossa Instituição poder fomentar esta aprendizagem, por ir de encontro às obras espirituais da Misericórdia, e proporcionar esta integração, que afeta não só o cidadão de outro país que
nos procura para aqui trabalhar, mas também os funcionários, cidadãos
portugueses, que trabalham na Instituição, que contactam com outras
culturas. É muito importante que as pessoas encontrem a sua comunicação facilitada, sendo uma mais valia não só do ponto de vista profissional, mas principalmente do ponto de vista de enriquecimento pessoal e
de inserção.
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Como se chama e quando nasceu?
Maria Dinis Nunes e nasci a 16/10/1939.
Onde nasceu?
Nasci na Sertã, morei com os meus pais e com 9
irmãos. Era uma casinha muito simples e modesta, no meio do mato. Eu tinha medo de morar
no meio de mato e do pinhal. Depois com 25
anos vim para Lisboa para a casa de uma amiga
que me quis dar uma vida melhor. Nessa casa
fazia serviço doméstico, tomava conta de crianças, fazia-se de tudo um pouco.
E quando mudou de vida?
Com 35 anos fui trabalhar para a D. Maria Luísa
onde criei os meninos dela. Fiz tudo com eles, a
primeira comunhão, o crisma, tudo! Também
tratava da casa, da roupa e da comida.
Era boa cozinheira?

Era sim, cozinhava muito bem, a minha especialidade era carnes assadas no forno, bacalhau
com nata e caldeiradas. Até para a igreja eu já
cozinhei.
Quando entrou a religião na sua vida?
Desde que nasci que vou a igreja, ate já fui a
Roma ver o Papa em 2011. Pertencia ao grupo
da Senhora do Carmo onde ainda planeámos
uma ida à Terra Santa mas acabei por não ir.

A nossa Avó …

Maria Dinis!

Que sonho lhe falta realizar?
Gostava muito de estar num espaço para crianças, tomar conta deles, cozinhar comidas boas e
dar-lhes amor. Todos merecemos ser amados.
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É dia de S. Martinho!
Como é tradição no dia de S. Martinho houve festa na nossa Instituição.
O animado bailarico, as castanhas e batatas doces fizeram as delícias dos nossos Utentes.
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Caminhada de São Martinho
Aconteceu no passado Sábado, dia 11 de Novembro, a já habitual Caminhada de São Martinho, com o objetivo de combater o sedentarismo
e promover a saúde física.
A caminhada que passou pelos bonitos trilhos de
Canha teve uma distância e dificuldade bastante
acessível que se traduziu num passeio muito
agradável e “familiar” , pois nesta caminhada
participaram desde os mais novos até aos menos
novos num salutar convívio de gerações.
No final da atividade física de forma a recuperar
as energias gastas, todos os participantes tiveram um lanche onde não faltaram obviamente as
tradicionais castanhas e claro a água-pé!
Obrigado a todos pela presença.

DESTINE 0,5% DO SEU IRS À
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANHA
“É DANDO QUE SE RECEBE”
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É Natal…
ATIVIDADES

Partilhamos algumas das muitas
realizadas ao longo do mês de Novembro de preparação da
decoração de Natal.
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É Natal…
ATIVIDADES realizadas ao longo do mês de Novembro de

Partilhamos algumas das muitas
preparação da decoração de Natal.
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Cantinho do Funcionário, à conversa…
D. Alice : Como se chama?
Fábio André David Gomes
D. Alice: A quanto tempo está na Instituição?
Fábio: Estou na Instituição há cer ca de 3 anos.
D. Alice: Qual a sua função na Instituição?
Fábio: Or ganizo na Instituição o que esteja r elacionado com o despor to. Sou animador despor tivo dos nossos
Utentes e estou também no Centro de Estudos. No Centro de Estudos temos 40 meninos e fazemos o seu acompanhamento.
D. Alice: O que motiva a r ealizar este tr abalho?
Fábio: Eu gosto de tr abalhar com diver sos gr upos, é muito gr atificante.
D. Alice: O que gosta de fazer nos tempos livr es?
Fábio: Pr aticar despor to, estar com as pessoas que gosto, jogar vídeo games e ir ao cinema.
D. Alice: Que sonho gostar ia de r ealizar na sua vida?
Fábio: Tenho muitos, a nível pessoal ou pr ofissional mas o gr ande objetivo é ter sempr e saúde par a conseguir
realizar todos os sonhos.
D. Alice: Acha que consegue atingir os objetivos das suas atividades?
Fábio: Acho que sim, mas temos sempr e de analisar caso a caso. O gr upo é cada vez maior e não posso comparar uma pessoa que é mais autónoma com uma pessoa que não tem mobilidade. Quando começamos os passeios ao
exterior não chegávamos a 7 utentes, hoje já somos 12 . Isto significa que estamos a melhorar.

O SEU DONATIVO DE TEMPO,
CAPACIDADES E TALENTOS É
MUITO APRECIADO POR NÓS!
Contacte-nos scmc.canha@sapo.pt
Morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários de Canha, 2985-033 Canha
Telef.: 265897114 | Fax.: 265897979 Email: scmc.canha@sapo.pt
Site: www.scmcanha.pt
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