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E D I T O R IA L 

Sócrates, o filósofo grego, dizia que … “É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda a acção deve ser qualificada 
pelo que produz…” 
Aristóteles, por seu lado, diria ainda … “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um 
efeito, mas um hábito.”
Estes dois pensamentos sublimes fazem-nos transpor precisamente para o que deve ser um serviço social de 
EXCELÊNCIA, para o pulsar dinâmico de uma instituição chamada O MÁGICO, que, todos os dias, continua a tirar 
da cartola emoções, muitas emoções. Um centro social que se tornou a nossa FAMÍLIA. Que se tornou uma fron-
dosa árvore com os seus frutos…
No entanto, esta árvore, ou, este projecto social está em constante evolução. E é neste sentido que nos temos 
de precaver em relação ao futuro.
Passaram 2 anos desde a abertura do centro social, conseguimos superar todas as nossas expectativas. As nos-
sas valências de ERPI e Centro de Dia têm lotação esgotada. A Creche, apesar da baixa taxa de natalidade teve 
uma evolução muito positiva.
Para além do mini-autocarro já existente, adquirimos mais uma viatura para o Centro de Dia. Daqui a sensivel-
mente um mês, chegará outra para o Apoio Domiciliário e, no início de 2016, virá outra para o transporte das 
crianças da Creche.
E assim, vamos construindo o nosso serviço de proximidade e excelência.
A nossa lacuna, neste momento, e sobre a qual estamos a encetar esforços para resolver, é o número de camas 
e o aumento das nossas instalações.
Para além da necessidade de oferecer resposta às solicitações, ajudaria a criar, estabilidade financeira na insti-
tuição. Construindo mais quartos para lar, com a utilização dos mesmos espaços comuns já existentes, nomea-
damente, cozinha, refeitório, lavandaria, vestiários e gabinetes de apoio, essa sustentabilidade é possível.
O aumento pretendido é para 20 camas e seria contíguo ao actual edifício, criando uma mais valia para toda a 
IPSS. Para além dos quartos, a nova construção contemplaria ainda auditório, garagens, sala de enfermagem e 
farmácia, que não dispomos actualmente. 
O MÁGICO está inserido na zona nascente da união de freguesias Águeda e Borralha, a área mais carenciada, em 
termos de infra-estruturas, com população mais envelhecida, e muitas vezes esquecida. A união de freguesias 
detém cerca de 29% da população do concelho, ou seja, 13.500 habitantes. Depois da Santa Casa da Misericór-
dia, somos a única IPSS com resposta Lar, na união de freguesias. Em termos 
de apoio a idosos, continua a haver necessidade do aumento do número de 
camas. 

Um projecto social nunca está concluído, é uma busca contínua para melhorar.

Esta obra é de todos e para todos! 

Carlos Abrantes
(Presidente da Direcção)

UM PROJECTO SOCIAL EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
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Centro Social 
O Mágico organizou o 5º Passeio Pedestre

BIRRAS EM LOCAIS PÚBLICOS: O QUE FAZER?

AGITÁGUEDA 2015

Desesperam os pais, que não sabem como atuar. Vamos ajudá-los…
As birras ocorrem tipicamente entre os 2 e os 4 anos e são a forma que as crianças encontram para expressar a sua von-
tade.
Se estiver num local público e o seu filho de 3 anos fizer birra, gritar e deitar-se no chão, sem lhe obedecer, deve ignorar 
ou punir?

Existem alguns princípios básicos que poderá seguir:

• Evite a birra, explicando antecipadamente o motivo e a importância de cumprir a ordem;
• Mostre que “é você quem manda”. Defina claramente as regras, bem como as consequências, se o seu filho não cumprir       
    o que lhe pede;
•Mantenha-se firme! É importante ser consistente. Se voltar atrás, a criança vai perceber como conseguir o que quer;
• Ignore, ou estará a reforçar o comportamento pela negativa. Espere até a criança se acalmar e, se isso não acontecer, 
saiam do local;
•Evite castigos corporais. Além de ser humilhante, a criança pode sentir-se 
mais frustrada e revoltada e assim potenciar novos episódios de birras.

Não se esqueça!
Os bons comportamentos também merecem ser reforçados. Por isso, se o 
seu filho entretanto fez o que lhe pediu, por que não dar-lhe um pequeno 
“prémio”? Pode ser um sorriso, um elogio, ou um simples “obrigado”. As 
crianças também crescem com os seus erros e as regras desempenham um 
papel fundamental, permitindo que se sintam seguras e aprendam a regular 
o seu comportamento.

Mais um ano que passa e cumpre-se a tradição. O Centro Social “O Mágico” 
organizou no passado dia 13 de Setembro de 2015 o 5º Passeio Pedestre. À se-
melhança de anos anteriores, este passeio partiu das instalações d’ O Mágico às 
9h e teve um percurso de cerca de 10km. Apesar da chuva que se fez sentir nesse 
dia, este evento contou com a participação de funcionárias, sócios, amigos e fa-
miliares. No final do passeio, realizou-se um almoço convívio em que a ementa 
foi Arroz à Valenciana. 
Iniciativas deste género são bastante importantes para o convívio interpessoal 
assim como, contribuem para um estilo de vida saudável.
Fique atento ao nosso site (www.omagico.pt) e participe em atividades futuras 
deste género.

O Mágico participou na 10ª Edição 
do Agitágueda organizado pelo Mu-
nicípio de Águeda. O programa in-
clui além dos concertos, animação 
de rua, DJ’s, performances, tasqui-
nhas, o espaço Agitakids e o já céle-
bre projeto “The Umbrella Sky”, uma 
instalação artística de milhares de 
chapéus-de-chuva coloridos que flu-
tuam pelas ruas da cidade. A entrada 
foi gratuita e o sucesso deste even-
to já é reconhecido a nível nacional 
e internacional. O Centro Social “O 
Mágico” marcou a sua presença com 
a sua tasquinha de comes e bebes.
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1º TORNEIO DE
JOGOS
TRADICIONAIS

AGOSTO NA CRECHE DO MÁGICO

VISITA ÀS CAVES PRIMAVERA, 
CURIA E LUSO

No dia 1 de Setembro de 2015, foi organi-
zado na nossa instituição o “I Torneio de 
Jogos Tradicionais”. Esta atividade inte-
rinstitucional contou com a presença da 
Fundação Nª Senhora da Esperança que 
conquistou o 1º lugar no jogo do bowling, 
o Centro Social Arco-íris, vencedor do 
jogo do Arco e o Jardim Social de Travas-
sô que ficou em 1º lugar no jogo da mo-
tricidade. Os utentes da nossa instituição 
venceram o jogo da bola ao poste. No fi-
nal do torneio ainda houve tempo para os 
idosos jogarem os jogos que mais gosta-
ram. Houve ainda um lanche convívio. Foi 
uma tarde, sem dúvida, cheia de ativida-
de e diversão!

Esteve quente o mês de Agosto e todas as crianças tiveram a oportunidade de estar mais 
tempo ao ar livre, usufruindo do parque da instituição, em atividades diversificadas como 
a piscina, o banho de mangueira, os escorregas com água, as corridas de triciclo, os 
percursos, os jogos de água e a culinária. A alegria era constante e sorriso de todas as 
nossas crianças espelhavam a magia que sentiam.

No dia 21 de Julho de 2015, os utentes da instituição saíram para mais um passeio, desta 
vez pela zona da bairrada. A primeira paragem foi nas Caves Primavera em Aguada de 
Baixo, onde fizeram uma visita guiada e viram todo o processo, desde que as uvas chegam, 
até á fase de engarrafamento e rotulagem das garrafas. Alguns utentes aproveitaram a 
visita para efetuar a aquisição de algumas garrafas. De seguida, foram até á Curia, onde 
almoçaram no parque de merendas, junto à estação ferroviária. Após o almoço, aprovei-
taram para passear no parque das Termas da Curia Spa Resort. Por coincidência e nada 
programado, no mesmo local estava o programa de televisão da RTP “Verão Total” apre-
sentado pelo Jorge Gabriel e Sónia Araújo. Os utentes tiraram fotografias com algumas 
figuras públicas, entre elas, Nel Monteiro e o apresentador Jorge Gabriel. De regresso e 
sem antes terminar a rota bairradina, foram lanchar ao Luso, onde usufruíram de uma 
pequena visita pela vila, visitando a capela de S. João Evangelista e as respetivas fontes. 
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ESCARPELADA

PRAIA, JARDIM OUDINOT E MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

DECORAÇÕES DE VERÃO
NO CENTRO SOCIAL 

Durante a época do verão os idosos do Lar e Centro de Dia foram elabo-
rando atividades de expressão plástica com o objetivo de decorar a sala e 
criar um ambiente mais quente. Entre outros trabalhos realizados foi cria-
do um cenário de uma praia, com um barco feito de cartão e um farol feito 
de garrafões de plástico. A areia foi feita de pedras e o mar de tule azul. 
Os idosos gostaram muito e ficaram muito orgulhosos com o resultado.

No dia 4 de Agosto de 2015, alguns utentes d’ O Magico foram até á praia da Costa Nova, na companhia das auxiliares. Aproveitaram a 
ocasião para fazer caminhadas na areia, apanhar banhos de sol e até molhar os pés na água salgada. Almoçaram no Jardim Oudinot 
na Gafanha da Nazaré, junto ao barco Santo André. Da parte da tarde, foram visitar o Museu Marítimo de Ílhavo, onde viram memórias 
e histórias da pesca do bacalhau, das salinas de Aveiro e ainda houve a oportunidade de ver a nova atração deste museu, o aquário de 
bacalhaus, único e imperdível.

Relembrando tradições e ao som de mú-
sica folclore, gravação do cancioneiro de 
Águeda, foi assim que, no dia 3 de Se-
tembro de 2015 relembrámos a tradição 
da escarpelada no Centro Social “O Ma-
gico”. Na fachada principal da instituição 
foi colocado um monte de espigas e em 
círculo colocados todos os utentes, que 
com mais ou menos agilidade tiraram a 
carpela à espiga. 
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EQUIPA PEDAGÓGICA DA CRECHE

SANTO ANTÓNIO DA GIESTEIRA 

SARDINHADA INTERINSTITUCIONAL N’OS PIONEIROS

Em Setembro começámos mais um novo ano letivo na Creche. Apresen-
tamos assim, a nossa Equipa, Jovem, Companheira, Dinâmica e Unida… A 
Equipa Pedagógica é composta por Educadoras, Auxiliares de Ação Educa-
tiva e Estagiária.
Para dar as boas vindas a todos que connosco trabalham, pedimos a cada 
uma delas um breve testemunho profissional.

A creche do Mágico, para mim, é…

ü “Crescer a ser feliz…” Educadora Stéphanie Adriano
ü “Abrir a porta para um lugar mágico…” Educadora Joana Ramalheira
ü “Uma família…” Auxiliar de Ação Educativa Sílvia Ferreira
ü “União e companheirismo constantes…” Auxiliar de Ação Educativa Ta       
      tiana Oliveira
ü “Empenho e dedicação…” Auxiliar de Ação Educativa Joana Ferreira
ü “Trabalhar em instalações com qualidade…” Estagiária Melissa Silva 

Na segunda-feira da Festa do Santo António da Giesteira, acompanhados pela técnica de desporto, alguns utentes fizeram uma pequena 
caminhada desde as instalações d’ O Magico até á capela. Aproveitaram para rezar e apreciar todo o adorno que foi realizado na capela, 
nos andores e no espaço exterior envolvente. 

No passado dia 10 de Julho de 2015 os nossos utentes participaram na sardinhada interinstitucional realizada pela instituição “Os Pio-
neiros”, na Mourisca. Esta sardinhada contou com a presença de outras instituições do concelho de Águeda. Os utentes mostraram ter 
gostado muito, especialmente das sardinhas que estavam muito deliciosas. Foi um dia de bastante convívio e grande animação.
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TORNEIO DE SUECA NO PARQUE DO RIO ALFUSQUEIRO

VINDIMAS

VISITA AO PARQUE ORNITOLÓGICO DA LOUROSA

No passado dia 29 de Julho de 2015 os idosos do Lar e Centro de Dia d’O Mágico participaram no 3º Torneio de Sueca organizado pela 
Associação Nossa Senhora da Esperança, contando também com a presença do Centro Social Arco-Iris. Os nossos idosos gostaram muito 
de participar e ficaram muito satisfeitos pois obtiveram um 2º lugar. Estas atividades são sempre bem recebidas e verifica-se um enorme 
espirito de equipa e desportivismo por parte dos nossos utentes.

Com a chegada do Outono vem 
também a altura das vindimas. 
Assim, foi proporcionado aos 
nossos idosos uma tarde diferen-
te. Alguns deles tiveram a opor-
tunidade de ir vindimar. Esta ati-
vidade foi muito importante para 
os idosos pois fez com que estes 
relembrassem atividades que es-
tavam habituados a fazer quando 
ainda estavam no ativo. Reve-
laram ter gostado muito desta 
atividade. Foi, sem dúvida, uma 
tarde cheia de boa disposição e 
cheia de uvas!

No dia 23 de Setembro de 2015, 8 idosos do Centro Social “O Mágico” foram até Lourosa, Santa Maria da Feira, visitar o 
Parque Ornitológico. Esta atividade de cariz interinstitucional foi organizada pela Câmara Municipal de Águeda, inserida 
no projeto “Tardes Seniores”. Durante a visita, e em especial durante a hora de almoço, os idosos puderam conviver com 
pessoas de outras instituições o que proporcionou um ambiente ainda mais agradável. Os utentes mostraram ter gostado 
muito desta viagem.
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EMAILS
PRESIDENTE

presidente@omagico.pt

DIRECÇÃO
direccao@omagico.pt

DIRECTORA TÉCNICA
dtecnica@omagico.pt

SECRETARIA
geral@omagico.pt

COORDENAÇÃO
coordenadora@omagico.pt

ENFERMEIRA
enfermagem@omagico.pt

CRECHE
educadora@omagico.pt

CONTABILIDADE
contabilidade@omagico.pt

www.omagico.pt PERIOCIDADE TRIMESTRAL

COLABORADORES
CARLOS ABRANTES

ANA CASTILHO BALREIRA
JOANA RAMALHEIRA

INÊS SANTOS
JÉSSICA RODRIGUES
PATRICIA GUARINO

ANA MARTINS
ANA MONTEIRO

JORNAL INFORMATIVO

IMPRESSÃO JOARTES
TIRAGEM 400 EXEMPLARES

CONTACTOS
TELEFÓNICOS

SECRETARIA
234 625 627
917 373 929

FAX
234 698 352

DIRECTORA TÉCNICA
Ana Castilho Balreira

964 216 800

ADMINISTRATIVA
Inês Santos Ferreira

924 073 493

CRECHE
Stephanie Adriano
Joana Ramalheira

924 073 497

HORÁRIO DE VISITA
ERPI

CENTRO DIA

Dias úteis
14:00 às 16:00
17:00 às 18:30

Fins de Semana
14:30 às 16:00
17:00 às 18:00

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

Atendimento Direcção
Horário pós-laboral

Atendimento Directora Técnica
Terça-feira 14:00 às 17:00
Sexta-feira 14:00 às 17:00

Atendimento a fornecedores
Quinta-feira 14:00 às 17:00

marcação requerida em todos
os atendimentos

CENTRO DE APOIO SOCIAL,
CULTURAL E RECREATIVO

RECEITA PAPAS DE ABOBORA
Em Portugal, a abóbora tem vindo a conquistar os hábitos alimentares, após a ideia antiga de se tratar de uma 
cultura secundária destinada à alimentação animal. É agora utilizada sobretudo na confeção de doces e de so-
pas. A melhor época das aboboras em Portugal é no mês de Agosto, sendo de seguida apresentada uma receita 
de Papas de Abóbora:
Ingredientes
1/2 kg de abóbora (qualquer uma serve, só difere o sabor)
1L de leite gordo
2 colheres de sopa de Farinha Maizena
2 colheres de sopa de Farinha de Trigo
Açúcar a gosto (neste caso, foram 6 colheres de sopa)
Canela (Margão) para enfeitar
Preparação
1 - Parte-se a abóbora ao meio, limpa-se o interior, retira-se a casca 
e parte-se em pedaços. 
2 - Coloca-se a abóbora a cozer em leite durante 10 minutos. 
3 - Assim que a abóbora estiver cozida, retire um pouco do leite para uma taça e reserve. Seguidamente tritura-se 
a abóbora com a varinha mágica. 
4 - Dissolva a farinha Maizena e a farinha de trigo no leite que tinha reservado e depois passe para outra taça 
através de um passador.
5 - Leve a abóbora outra vez ao lume, acrescente as farinhas dissolvidas e o açúcar a gosto.
6 - Vá mexendo e mantenha o lume brando até as papas engrossarem.
7 - Deite em taças e deixe arrefecer.
8 - Polvilhe com canela.

Entre em contato connosco e deixe-nos a sua 
mensagem, o seu texto ou a sua sugestão.

ZONA DE SUGESTÕES, OPINIÕES E OBSERVAÇÕES…


