
estes mais necessitam. Os 

brinquedos serão entregues às 

crianças das famílias acompa-

nhadas pela equipa do Rendi-

mento Social de Inserção, de 

forma a garantir que todos 

recebem um presente neste 

Natal. Colabore! 

Este Natal Faça Brilhar uma 

Estrela! 

Irá decorrer entre os próxi-

mos dias 28 de Novembro e 

18 de Dezembro, no Pingo 

Doce de Monção, uma campa-

nha de angariação de géneros 

que se destinam a apoiar os 

mais carenciados.  

Durante este período estará 

uma caixa nesta superfície 

comercial, destinada a recolher 

os produtos de higiene pessoal 

(sabão liquido, loção hidratan-

te, champô fraldas,...), brinque-

dos e roupa de casa (toalhas de 

banho, lençóis, edredões,...) 

novos ou usados.  

Esta iniciativa visa reforçar o 

Banco de Recursos do CEN-

SO, que atribui aos mais neces-

sitados apoio nas áreas que 

Campanha Solidária 

Lanche Intergeracional 

A promoção das relações 

intergeracionais é uma preocu-

pação constante da Instituição. 

Esta desenvolve há já vários 

anos actividades deste cariz, de 

forma a garantir o convívio e 

troca de saberes entre as 

várias faixas etárias. Em conso-

nância com esta ideologia, será 

desenvolvido no próximo dia 

21 de Dezembro um lanche, 

onde estarão presentes os 

mais velhos e as crianças, num 

espaço, que se pretende ser de 

convívio, bem-estar e respeito. 

O lanche será preparado nas 

oficinas de culinária dinamiza-

das pelos idosos e pelas crian-

ças do CATL e RSI.  

De forma a enfatizar as tradi-

ções de Natal, este lanche com 

iguarias da época, será precedi-

do de uma troca de prendas e 

actividades lúdicas.  
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Festa de Natal das IPSS’s 

Neste Natal, o CENSO irá 

receber em sua “casa” os ido-

sos e técnicos das outras IPSS’s 

parceiras, do concelho de 

Monção, de forma a comemo-

rar esta data.  

A  iniciativa decorrerá no pró-

ximo dia 16 de Dezembro, a 

partir das 14h, e contará com a 

demonstração de uma “Sessão  

de Movimento” dos utentes do 

Centro de Convívio,   actuação 

do grupo Musical da Universi-

dade Sénior de Monção e um 

lanche convívio.  

A actividade pretende a inte-

racção entre os utentes das 

diferentes instituições, garan-

tindo que a celebração desta 

data não cai no esquecimento.   
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Almoço de Natal  

O Natal é uma época marcada 

por fortes sentimentos de 

solidariedade, amor e esperan-

ça, em que os laços familiares 

têm um papel dominante, acen-

tuando a solidão que afecta 

grande parte dos idosos. Numa 

tentativa de minimizar, na 

medida do possível, a lacuna 

deixada pelo afastamento da 

família e da perda de entes 

queridos, irá realizar-se um 

almoço de Natal, na véspera de 

consoada, nas instalações do 

CENSO. A ementa irá de 

encontro às tradições e cultura 

locais, reunindo na mesma 

mesa colaboradores, voluntá-

rios, utentes e direcção da 

Instituição. Com esta activida-

de pretende-se a aproximação 

das várias estruturas da organi-

zação, facilitando assim a 

comunicação e interacção 

entre membros, em torno do 

objectivo comum, a dinâmica 

organizacional.  

A direcção e colaboradores  da 

Instituição aproveitam ainda 

este espaço para desejar a 

todos um Bom Natal e um 

Feliz Ano 2012! 

 


