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E D I T O R IA L 

Este fim-de-semana é de particular importância 
para O Mágico, para além de estarmos a inaugurar 
oficialmente o nosso centro social; assinalamos, 
também, os 20 anos desta instituição. Um grande 
motivo de orgulho para todos nós.
Por isso, colocar em palavras o trabalho, o empe-
nho e a dedicação plena de 20 anos não é, para 
mim, tarefa fácil. São 20 anos da instituição, sem-
pre em prol do bem comum.

É salutar ver, também, que ao longo destes 20 
anos, formámos Pessoas (pedagogicamente e 
civicamente). Crianças que frequentaram o pri-
meiro ATL estão hoje integradas no mercado de 
trabalho. E, algumas delas, fazem já parte dos 
nossos Corpos Sociais e do nosso quadro de pes-
soal. Estas crianças (hoje adultos) são a prova viva 
da importância que a instituição teve (e tem) na 
comunidade. 

Mas, sem dúvida que os últimos cinco anos, foram 
particularmente difíceis e dos mais exigentes da 
instituição, desde o lançamento da primeira pe-
dra, até à abertura do nosso centro social. Estes 
cinco anos foram pautados por duras batalhas, 
muitos dias de incertezas, de angústias. Muitos 
dias em que tive de sacrificar a família, para poder 
concretizar os nossos objectivos e para podermos 
estar todos aqui hoje. 

As nossas dificuldades começaram logo após a 
candidatura ao financiamento, pois devido a várias 
alterações aos projectos, que nos foram impostas, 
nomeadamente o AVAC e o projecto de Seguran-
ça, a nossa candidatura ficou com uma estimativa 
muito baixa, e foi esse o valor que serviu de base 
à comparticipação pública, tornando o Mágico na 
obra do PARES II, com a percentagem de com-
participação mais reduzida, o que nos obrigou a 

recorrer a empréstimos bancários suplementares 
e a empréstimos particulares para poder honrar 
os nossos compromissos. A uma comparticipação 
já, por si, baixa, tivemos de suportar atrasos in-
sustentáveis nos pagamentos do Estado, e nos 
reembolsos do IVA. Inclusivamente ainda estamos 
à espera do pagamento de facturas com 2 anos.

Como se não bastasse, a conjuntura económica 
adversa para as empresas e famílias, reduziu os 
nossos donativos em relação ao que estava ini-
cialmente previsto. Mas, apesar das dificuldades, 
somos muitíssimo gratos a todos os amigos, só-
cios, empresas, mecenas e técnicos que sempre 
nos acompanharam e que sempre nos ajudaram, 
tanto ao nível financeiro, como ao nível do incen-
tivo pessoal, dando uma palavra amiga, ajudan-
do-nos a desbravar caminhos. Somos também 
gratos aos Técnicos da CMA e do CRSS, pois tive-
ram sempre uma porta aberta para nos receber. 

“...Estamos certos 
que a qualidade de 
serviço que presta-
mos aos nossos uten-
tes, crianças e idosos, 
é uma das chaves do 
nosso sucesso ...”

Embora, nós queremos sempre mais. E pensamos 
que O Mágico merece muito mais, pela nossa di-
mensão e importância.

Não obstante todos os obstáculos que nos foram 
colocados, nunca nos desviámos dos nossos prin-
cípios, e sempre acreditámos que esta obra seria 
uma realidade. Mas as coisas não acontecem por 
magia… É preciso muito sacrifício e abnegação. É 
por isso, que esta obra é também uma obra de 
muita coragem e de persistência. 

O nosso centro social veio dinamizar de forma 
inequívoca o meio, quer através da criação de no-
vas valências (Creche, Centro de Dia, Lar e Apoio 
Domiciliário), que vieram dar as respostas sociais 
adequadas ao meio e às zonas limítrofes; quer 
através da criação de postos de trabalho. 
Estas novas valências têm neste momento uma 
taxa de ocupação próxima dos 100%.

Mas, é preciso lembrar que não nos podemos aco-
modar, temos de nos adaptar às novas realidades 
sociais e económicas. 
Um projecto social nunca está concluído, é uma 
busca contínua para melhorar. Há que rentabilizar 
os espaços comuns que temos, nomeadamente a 
cozinha e a lavandaria. Há que dar mais respostas 
na valência Lar, nomeadamente, aumentando o 
número de camas, por exemplo.

Estamos certos que a qualidade de serviço que 
prestamos aos nossos utentes, crianças e idosos, 
é uma das chaves do nosso sucesso e está à vista 
de todos. E esta tem sido a nossa grande estraté-
gia, prestar um serviço de proximidade e de qua-
lidade, num ambiente que se quer familiar, com 
carinho, com amor, com conforto, com espírito de 
entreajuda. Por vezes, é mais importante um ges-
to de carinho do que um medicamento.
Só assim, estaremos a construir as bases de um 
futuro Melhor, mais Solidário, mais Humano. 

Sinto que o meu dever foi cumprido. E, por muito, 
que exista alguém que, mesmo assim, desvalo-
rize a dedicação destes 20 anos, ao serviço da 
comunidade, ninguém pode jamais negar a obra 
que aqui foi erguida.
A vida passa, os homens mudam, mas a obra fica.

Muito obrigada!
Carlos Abrantes                                                                                                

 29/11/2014



3

Fundo Europeu de Auxilio a Carenciados 
2015
Mais um ano, o Centro Social candida-
tou-se ao Programa Fundo Europeu de 
Auxilio a Carenciados que veio substituir 
o antigo PCAAC – Programa Comunitário 
de Apoio Alimentar a Carenciados, que 
tem como objetivo principal a satisfação 
da necessidade de alimentação de pes-
soas em situação de dependência, perda 
de autonomia ou excecionalmente em si-
tuação de exclusão social. 
Após analise à manifestação de Interes-
se ao FEAC 2015, por parte do Centro 
Distrital da Segurança Social de Aveiro, 
a candidatura foi aprovada na vertente 
mediadora (Famílias) e beneficiaria (Ins-
tituição).
Para se candidatar ao FEAC, deve des-
locar-se às Instalações e preencher a 
ficha de inscrição, bem como apresentar 
a documentação solicitada pela técnica 
responsável.
Para mais informações, dirija-se à se-
cretaria da instituição ou pelo contacto 
234 625 627 / 924 073 497.

Alargamento da Parceria com a Universi-
dade de Aveiro – estga
Como já tem sido habitual, o Centro So-
cial O Mágico, mantem a parceria com a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Águeda. 
No ano letivo de 2014/2015 alargou a 
parceria com o Curso Tecnologias, no 
âmbito da disciplina Projeto Temático 
de Desenvolvimento de Aplicações, onde 
está a ser desenvolvida uma aplicação 
informática para a Gestão de Fármacos. 
Agradecemos toda a dedicação e em-
penho por parte deste grupo de alunos 
e um agradecimento em particular aos 
Professores envolvidos, nomeadamente 
Prof. Hélder Gomes, Prof. Fábio Marques 
Prof. Jorge Gonçalves e Prof. Mário Ro-
drigues, pela disponibilidade e prontidão 
em apoiar este projeto, por nós solicita-
do.

Em Fevereiro o Carnaval em Águeda…Um tarde de sexta-feira, triste pois chovia e a beleza dos disfarces ficou por entre os pingos da 
chuva… Fomos resistentes e desfilamos dentro do Pavilhão do Gica. As nossas estrelinhas brilharam, mas a magia não foi a mesma…
Mas mesmo assim a nossa Instituição marcou presença em mais um desfile de Carnaval, organizado pela Câmara Municipal de Águeda.

Todas as pessoas singulares maiores de 18 
anos e pessoas coletivas podem tornar-se 
sócios d´O Mágico através de uma inscrição 
feita diretamente na Instituição.
A qualidade de associado tem como direitos 
participar nas reuniões da Assembleia Geral, 
eleger e ser eleito para cargos sociais, reque-
rer a convocação da Assembleia Geral Ex-
traordinária nos termos do nº 3 do artigo 29º, 
e ainda, examinar os livros, relatórios, contas 
e demais documentos desde que seja feita 
uma requisição por escrito, com uma antece-
dência mínima de quinze dias e se verifique 
um interesse pessoal direto e legítimo. 
Por outro lado, ser sócio também tem deve-
res, nomeadamente, pagar pontualmente as 
suas quotas, comparecer às reuniões da As-
sembleia Geral e desempenhar com zelo, de-
dicação e eficiência os cargos para que foram 
eleitos. 

Em Abril, “Gira, Gira, Gira Estórias”…Foram muitas as histórias que giraram e nós muito encantados 
ficamos. Soubemos ouvir, saltar e dançar. Foi uma manhã diferente em boa companhia. Soubemos 
partilhar este momento com outra instituição. A Creche participou na Semana Cultural do Centro 
Social Paroquial da Borralha, assistindo à Hora do Conto da Biblioteca Municipal Manuel Alegre com 
as Histórias “Gira, Gira Estórias”.

FEAC

ESTGA

CARNAVAL

HORA DO CONTO

SÓCIOS No passado mês de Março, deu-se início a 
uma atualização e renumeração da lista de 
sócios da Instituição “O Mágico”. Uma renu-
meração idêntica já tinha sido feita no ano de 
2006, na qual foram extintos os sócios que não 
tinham as quotas regularizadas.
Esta recente atualização e renumeração da 
lista de sócios teve por base o artigo 14º do 
Capitulo II dos Estatutos da Associação “O 
Mágico”, em que perdem a qualidade de as-
sociado, os que pedirem a sua exoneração, os 
que deixarem de pagar as suas quotas duran-
te 12 meses e os que por atos dolosos tenham 
prejudicado materialmente a associação. O 
objetivo desta nova atualização irá consistir na 
obtenção de uma listagem de sócios atual, as-
sim como, na elaboração de cartões de sócios 
para cada um dos associados.
Esperamos em breve ter uma maior satisfa-
ção por parte dos nossos sócios, assim como, 
contar com a inscrição dos que ainda não tive-
ram a oportunidade de o fazer. 
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No passado dia 18 de Abril de 2015, a nossa Instituição participou em mais uma edição da feira, organizada pela IPSS, Bela Vista, que jun-
tou inúmeras Instituições do nosso concelho para mais uma vez dar vida e cor à nossa zona ribeirinha. A valência da Creche representou 
O Mágico com uma atuação da Sala Parque/ Berçário. Uma dança entre pais e bebés, “Relaxar e ver o Rio a Passar”.

A boa alimentação é um dos fatores principais para manter a saúde e chegar de forma positiva a terceira idade. Ao chegar a essa fase da 
vida os cuidados devem dobrar, pois os riscos de desenvolver complicações de saúde aumentam. 
Para marcar o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de Abril, idosos do Lar e Centro de Dia puseram as “mãos à fruta” e cortaram maçãs, bananas, 
kiwis, laranjas e peras tudo para fazer uma deliciosa salada de fruta que foi a sobremesa na hora do almoço.

No dia 7 de Abril os idosos do Lar/ Centro 
de Dia foram convidados pelo Centro So-
cial e Paroquial da Borralha a participar na 
atividade “ Chá Dançante”. Foi uma tarde 
bastante animada, houve grande interação 
com os idosos das outras instituições par-
ticipantes. No final do baile ainda houve um 
pequeno lanche partilhado com todos os 
presentes.

FEIRA DOS SABERES & SABORES

CHÁ DANÇANTE CSPBORRALHA:

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
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O Dia da Mulher, também foi lembrado pelos nossos idosos Mágicos. Para celebrar este dia foram feitas pelos idosos, flores em origami 
para entregar como lembrança às mulheres. Neste dia, um idoso leu um poema dedicado à mulher. Todos gostaram deste pequeno mo-
mento em especial as nossas idosas que ficaram muito agradecidas pelo poema e pelas flores que lhe foram oferecidas.

Com a aproximação da época Pascal considerou-se interessante a realização de uma actividade intergeracional relacionada com o tema. 
A actividade realizada foi pintar ovos para, mais próximo do dia da Páscoa, serem escondidos e ser realizada uma “caça aos ovos”. Inicial-
mente os ovos foram cozidos. Com tinta e pinceis idosos e crianças puseram as “mãos na massa” e pintaram os ovos. 

DIA DA MULHER

ATIVIDADE INTERGERACIONAL: CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA

DIA
SÃO VALENTIM

VISITA AO PRESÉPIO:

Pelo segundo ano consecutivo o Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo “O Mágico”, visitou o maior presépio do mundo em movimento, na localidade 
de S. Paio de Oleiros (Sta. Maria da Feira).
Os utentes do Lar e Centro de Dia, sensibilizados por esta época festiva, admiraram as figuras do presépio em movimento.
É sem dúvida uma excelente iniciativa da marca “Cavalinho”. Instituições como a nossa tiveram a oportunidade de passar um dia diferente com os seus 
utentes.
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IDA AO CINEMA:

CONCURSO ÁRVO’ARTIZAR

CANTAR DOS REIS

No passado dia 25 de fevereiro de 2015 os utentes do centro social o magico, foram ver o filme FAMEL TOP 

O Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo O Mágico fez-se representar no primeiro concurso de Árvo’artizar – Centro Social e Pa-
roquial S.Pedro da Palhaça com uma árvore elaborada exclusivamente com materiais reciclados. Toda a construção e acessórios foram 
pintados, recortados e colados pelos utentes da instituição com ajuda da animadora e auxiliares nos processos mais difíceis. A árvore 
ficará em exposição para avaliação no espaço do Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça.

Como é habitual todos os anos, nos dias 4, 5 e 6 e de Janeiro de 2015, a nossa Direção dirigiu-se às terras da Maçoida, Giesteira e Rio Côvo 
para o Cantar dos Reis, com o objetivo de angariação de fundos para o Centro Social.
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MISSA CAMPAL ALMAS SANTAS DA AREOSA:

IDA A FÁTIMA

TARDES 
SÉNIORES
PAVILHÃO GICA

PEÇA DE
TEATRO DE NATAL:

DIA MUNDIAL
DA DANÇA

AULA DE HIDROGINÁSTICA

No passado dia 13 de Abril, alguns ido-
sos do centro social O Mágico foram 
como tantas outras instituições à missa 
campal das Almas Santas da Areosa em 
Aguada de Cima. Ficando também para 
o concerto musical do Duo João e Fábio. 
Assim ainda houve tempo para um “pé-
zinho de dança” e também para comer 
umas deliciosas farturas. Antes de re-
gressar à instituição ainda foram visitar 
a capela, para ver a sua decoração.

No passado dia 30 de Outubro, utentes de lar e centro de dia, fizeram a sua 1ª peregrinação ao San-
tuário de Fátima.
Após um ano de abertura e perto da comemoração dos 20 anos da fundação, este passeio foi mais 
um momento marcante para todos os que estão envolvidos nesta instituição, em especial para todos 
os utentes.
No Santuário, os idosos tiveram oportunidade de assistir a uma missa, orar, meditar e acender al-
gumas velas. Complementando assim, os valores e a fé em que acreditam. Alguns apresentavam-se 
visivelmente emocionados, pois devido às suas limitações, já não visitavam o local à muito tempo.

No projeto “Tardes Séniores” organizado pela 
Camara Municipal de Àgueda houve a partici-
pação de 15 utentes da nossa instituição. Da 
parte da manhã os utentes participaram em 
atividades físicas adaptados às possibilidades 
de cada um. Houve jogos com balões, percur-
sos e jogos de dança. O almoço foi realizado 
no GICA e da parte da tarde, com acompa-
nhamento de música, houve um bailarico. Os 
nossos utentes gostaram muito de participar 
tanto nos jogos como também no baile. Foi um 
dia muito especial pois reencontraram ami-
gos de longa data.

Para celebrar o dia Mundial da Dança na 
nossa instituição, foi decidido, juntamen-
te com as crianças da parte da manhã 
realizar uma aula de ginástica com mú-
sica no exterior da insituição, que correu 
muito bem. Já da parte da tarde, na sala 
do Centro de Dia, foi feita um peque-
no baile. Foi uma tarde muito animada, 
cheia de sorrisos e surpresas.

No dia 20 de Abril, alguns dos utentes do “Centro Social 
O’ Mágico”, tiveram uma aula experimental de Hidrogi-
nástica nas piscinas municipais de Águeda. Os utentes 
manifestaram bastante agrado à aula, dai começar a 
ser uma actividade mensal entre os mesmos.



8

ORGÃOS SOCIAIS
Assembleia Geral
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Direcção
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Conselho Fiscal
Presidente
1º Vogal
2º Vogal
Suplente
Suplente

Gil Manuel da Costa Abrantes
Eliana Raquel Reis Mota
Marisa Pereira Marques

Carlos Manuel Abrantes Gomes
Manuel Vitor Fraga de Jesus
Rui Alexandre Brites Oliveira

Ana Sofia Neves Lucas
Joaquim Figueiredo Pereira Henriques

João Manuel Coutinho dos Santos
Victor Armando Almeida Soares

Manuel Augusto
João Brites de Oliveira

Armando de Oliveira Neves

Rui Jorge Correia dos Santos
Augusto Brites da Silva Oliveira

Manuel Gomes da Silva
Elísio da Conceição Mota

Joaquim Alcídio Leite Teixeira

EMAILS

PRESIDENTE
presidente@omagico.pt

DIRECÇÃO
direccao@omagico.pt

DIRECTORA TÉCNICA
dtecnica@omagico.pt

SECRETARIA
geral@omagico.pt

COORDENAÇÃO
coordenadora@omagico.pt

ENFERMEIRA
enfermeira@omagico.pt

CRECHE
educadora@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

IMPRESSÃP 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
Joana Ramalheira

964 212 128

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

Inscrições
Abertas

Horário de
Funcionamento:

07h30m às 19h00m

Capacidade: 33 utentes
• Berçário: 8 crianças
• Sala 1: 10 crianças
• Sala 2: 15 crianças

Desconto

e Prioridade

para Filhos

de Sócios

Creche


