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E D I T O R IA L 
O destaque desta edição vai para o 21º aniversário da instituição O Mágico, 
a provar que a sua história é um exemplo de persistência e sustentabilida-
de. E nada melhor do que dar a relevância merecida aos sócios fundadores, 
que, sem eles, a instituição hoje não existia. E foi, por isso, aliás, que foram 
devidamente homenageados com uma medalha no decurso das comemo-
rações do 21º aniversário.
Porque a História constrói-se por pequenos momentos de Grandes Homens 
que tiveram a capacidade de sonhar, arregaçar as mangas e constituir esta 
nobre associação.
Fundado, a partir da mobilização de um grupo de pais confrontados com a 
necessidade de dar resposta às dificuldades sentidas em relação à ocupação 
dos tempos livres dos filhos, após o horário escolar, o Mágico começou por 
desenvolver diversas ações de apoio social nas localidades que inicialmente 
a constituíram: Maçoida, Giesteira e Rio Covo. 
Com o desenvolvimento de uma zona industrial na Giesteira, e com a ocu-
pação dos pais e avós, aumentou o número de crianças que tinham, como 
única resposta social, a rua ou o estar em casa sem ninguém que lhes 
proporcionasse as condições de acompanhamento pedagógico adequadas. 
Apoiados pelo projeto dos Grupos Comunitários da Bela Vista, e pelas Técni-
cas Luísa Coelho e Isabel Santiago (que tiveram um papel preponderante), 
a instituição foi dando os primeiros passos na criação de uma resposta cada 
vez mais adequada, procurando sempre melhorar os recursos materiais e 
humanos.
Por essa altura, surgiriam também na freguesia de Águeda as associações 
O Catraio e O Moleirinho.
Devo destacar também o papel fundamental da Junta de Freguesia de 
Águeda, de então, presidida pelo Prof. Eduardo Coelho, que tentou sempre 
impulsionar as 3 associações recém-criadas na freguesia.
Aliás, após estabelecermos protocolo com a autarquia de cedência das ins-
talações da antiga escola primária, a Comissão Instaladora de O Mágico 
iniciou as obras de reconstrução daquele espaço, onde durante anos fun-
cionou o ATL; e por onde passaram quase todas as crianças da Maçoida, 
Giesteira e Rio Covo. 
Os homens e mulheres desta corajosa Comissão Instaladora permanece-
riam até Agosto de 1997, altura em que se realizaram as primeiras eleições 
da instituição.
Durante anos, esta tenacidade e resiliência permaneceram no espírito da 
instituição e levaram-nos à construção da nossa obra maior, o nosso centro 
social.
De facto, com a abertura do centro, conseguimos superar todas as nossas 
expectativas e fazer jus aos princípios norteados pelos fundadores em 1994. 
As nossas valências de ERPI e Centro de Dia têm lotação esgotada. A Creche, 
apesar da baixa taxa de natalidade teve uma evolução muito positiva. E o 
serviço de apoio domiciliário conquistou definitivamente o seu espaço.
Este centro social tornou-se também a nossa família, e todos os dias, conti-
nuamos a tirar da cartola muitas emoções…
Bem hajam todos os nossos fundadores!

Carlos Abrantes (Presidente da Direção)

Antigo pavilhão onde foram feitas as primeiras 
reuniões em 1993/1994, o qual foi posto abai-
xo para se fazer a antiga escola. 

Em 1994, fizeram parte da comissão fundadora 
os seguintes elementos: Albano Ferreira, Ana-
bela Alves, António G. Almeida, António Lucas, 
António Neves, Armindo Pinheiro, Augusto Bri-
tes Oliveira, Carlos Abrantes, Carlos Vidal, Eu-
clides Pinheiro, Hernâni Brites, Isménia Lemos, 
José Augusto dos Santos, Jaime Cancela, João 
Martins, Joaquim Mota, Mª Arcanja Oliveira, Mª 
do Carmo Oliveira, Mª Teresa Figueiredo, Ma-
nuel Gomes de Almeida, Natércia Ramos Fi-
gueiredo, Neirinda Carreira, Rosa Maria Duarte 
e Vítor Conceição.

Em 2015, na celebração do 21º Aniversário 
do Mágico foram homenageados e estiveram 
presentes os sócios fundadores Albano Ferrei-
ra, Anabela Alves, António G. Almeida, António 
Neves, Augusto Brites Oliveira, Carlos Abrantes, 
Hernâni Brites, José Augusto dos Santos, Joa-
quim Mota, Mª do Carmo Oliveira, Tatiana Brás 
em representação de Mª Teresa Figueiredo, 
Manuel Gomes de Almeida, Neirinda Carreira, 
Rosa Maria Duarte e Rosa Pereira em represen-
tação de Vítor Conceição.
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RISCO DE QUEDA NA POPULAÇÃO IDOSA
Estima-se que, do grupo etário de pessoas com 65 anos 
ou mais, 8% teve pelo menos um acidente doméstico ou 
de lazer no último ano, quanto aos indivíduos acima dos 
70 anos a incidência sobe para os 25% e nos de 75 anos ou 
mais aumenta para os 35%. No contexto europeu, 50% das 
pessoas idosas institucionalizadas caiem pelo menos uma 
vez por ano e mais de 40% caiem diversas vezes (Furfari 
& Caggiano 2012). A Organização Mundial de Saúde refere 
que 28 a 35% das pessoas com 65 anos ou mais caiem por 
ano e quanto às pessoas com 70 anos a percentagem é de 
32 a 42%. Todavia, não é fácil saber com rigor qual a inci-
dência de quedas entre as pessoas idosas visto que não 

está descrita, mas também, muitas só são detetadas pelas suas consequências diretas (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2007).
MORSE (2009) alerta para o facto de que é necessário utilizar bom senso quando se relata uma queda 
e, aponta como regra de ouro, para se determinar o que é uma queda, a utilização de instrumentos de 
avaliação de risco de queda. A definição de queda é, assim, fundamental para que os profissionais sai-
bam quando e o que relatar de um acontecimento como sendo uma queda, para que haja consistência 
nas taxas de quedas, como na sua investigação (MORSE, 2009). Assim, queda consiste num evento não 
intencional em que a pessoa vai para um nível mais baixo em relação à posição inicial, exceptuando as 
mudanças intencionais (CUMMING et al., 2008, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
Das quedas podem ou não resultar lesões, contudo estas são comuns entre as pessoas idosas sendo 
um dos fatores responsáveis pela dor, incapacidade, perda de independência, aumento do nível de de-
pendência e morte prematura. Afetam, deste modo, a capacidade funcional das pessoas idosas e estão 
associadas a alterações anatomofisiológicas subsequentes do processo natural de envelhecimento, tal 
como, de várias patologias (MACHADO et al., 2009, SILVA et al., 2007, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2007). É importante ressalvar que as quedas em pessoas idosas não tem somente impacto pessoal, 
familiar e social destas, mas também, para a sociedade. É, portanto, fundamental pensar-se em inter-
venções eficazes para a resolução deste problema que, também, é um problema de saúde global. Os 
custos que advém destas quedas estão em crescente a nível mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2007).
Estudos publicados ao nível internacional 
apontam que a presença de enfermeiros em 
residências para idosos aumenta a qualidade 
dos cuidados prestados, nomeadamente atra-
vés da monitorização do risco de quedas, do 
controlo da dor, de uma intervenção precoce 
e consequentemente contribui para a diminui-
ção da agudização das patologias, do núme-
ro de episódios de idas a urgência hospitalar/ 
internamentos hospitalares, o que reflete em 
ganhos efetivos para todos (Ordem dos Enfer-
meiros, 2015).
Autor:
Enfermeira Patrícia Morais
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DIA DA MÚSICA 
E DO IDOSO

AGRADECIMENTO

“O MÁGICO” TRICOTA PELOS
DIREITOS DOS IDOSOS

9º CONCURSO DE PAPAS DE 
ABÓBORA 

Em celebração do dia Internacional 
da Música e do Idoso, o Centro de 
Apoio Social, Cultural e Recreativo 
“O Mágico” organizou um baile in-
tergeracional. A alegria das crianças 
contagiou os idosos, o que propor-
cionou um ambiente muito agradá-
vel. Neste dia as crianças atuaram e 
mostraram o trabalho desenvolvido 
com as educadoras. 

No passado dia 7 de Outubro, os utentes do Lar e Centro de Dia do Centro de 
Apoio Social, Cultural e Recreativo “O Mágico” participaram na atividade “Tricota 
esta ideia, uma manta pelos direitos dos idosos”, organizado pelo Centro Social 
e Paroquial de Recardães. Para esta atividade as instituições do concelho foram 
convidadas a tricotar quatro quadrados de lã, para posteriormente, se unirem 
e formarem uma só manta. No dia da apresentação da manta a todas as insti-
tuições, foi realizada uma pequena palestra sobre os direitos dos idosos e em 
seguida cada técnico escolheu um idoso para ir representar o grupo num jogo 
de perguntas de cultura geral. Foi, sem dúvida, uma tarde de bastante animação.

Face aos anos anteriores, os utentes do Centro de Apoio Social, Cultural e Re-
creativo “O Mágico” fizeram-se representar no Concurso de Papas de Abóbora. 
Esta 9ª edição do Concurso de Papas de Abóbora realizou-se nas instalações do 
Jardim Social em Travassô e teve como organizadores, o Jardim Social, Centro 
Social Arco-Iris, ARCOR e Patronato Nossa Srª das Dores. Visto ser uma ativida-
de de caris tradicional, fez recordar o tempo em que os idosos confecionavam as 
suas próprias papas. No decorrer da atividade, puderam divertir-se, mostrando 
os seus dotes musicais. 

A Direção do Mágico agradece a dis-
ponibilidade do Bispo António Moi-
teiro Ramos em se ter deslocado ao 
Centro Social para fazer a bênção de 
duas viaturas no dia 13 de Dezembro 
de 2015, dia em que se realizou o Al-
moço de Natal e a celebração do 21º 
Aniversário da Instituição. O nosso 
Bem-haja.
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DOÇURA OU TRAVESSURA!MAGUSTO MÁGICO

DIA DA CRIATIVIDADE

O OUTONO
O vento começou a soprar, as folhas mudaram de cor e as árvores ficaram despidas…Chegou o Outono! As crianças da Sala 
2 fizeram uma saída ao exterior no mês de Outubro para contactar diretamente com a beleza desta estação do ano. Para a 
Creche trouxeram folhas, paus, ouriços, casca de pinheiro e muito mais…Realizaram trabalhos de acordo com a sua imagi-
nação.

No passado dia 11 de Novembro, idosos e crianças do 
Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo “O Mágico”, 
comemoraram o dia de S. Martinho. Relembrámos tradi-
ções e celebrámos em sua homenagem com partilha de 
castanhas assadas em caruma e vinho caseiro. Como diz 
o proverbio, “ No dia de S. Martinho come-se castanhas e 
bebe-se vinho”. Nesta actividade, podemos contar também 
com a presença dos utentes do Serviço de Apoio ao Do-
micílio. Como hábito, podemos contar com o “Verão de S. 
Martinho”, que ajudou nesta tarde de convívio. 

No Dia da Criatividade foi dia de sujar a roupa… Pusemos mãos à 

obra e fomos criativos, colocámos papel no chão e tintas em pra-

tinhos, de forma que as crianças pudessem molhar as mãos e os 

pés nas diversas tintas e pintar livremente. O resultado não podia 

ser mais criativo, pois todo o papel, bem como as suas roupas fica-

ram repletas de cor.

O Halloween apesar de ser uma tradição estrangeira tam-
bém é celebrada no nosso pais, sobretudo pelas crianças e 
jovens que saem à rua para fazer travessuras. Neste dia as 
pessoas costumam enfeitar as suas casas com abóboras, 
bruxas, aranhas, morcegos, velas, entre outros. Como não 
podíamos deixar “passar em branco” esta data, os idosos 
com ajuda das colaboradoras, enfeitaram a nossa Institui-
ção de modo assustador com fantasmas, bruxas e morce-
gos anteriormente elaborados pelos mesmos. 
Na Creche, juntámos as crianças do Berçário e da Sala 1 
para decorar a nossa abóbora. Assim, abrimo-la e deixá-
mo-las explorar, mexer e sentir os seus fios e pevides. Foi 
engraçado observar que algumas crianças demonstraram 
curiosidade e gosto, outras algum receio e impressão ao 
ter contacto com esta experiência diferente.
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DIA MUNDIAL DO PIJAMA

DIA DA BOLACHA

“O MÁGICO” VISITA O PRESÉPIO CAVALINHO
E O PRESÉPIO DE PENELA

No dia 20 de Novembro chegámos à nossa creche de pijama… Festejámos este dia todos juntos de pijama vestido e pantufas 
nos pés. Um dia diferente e muito engraçado. 
Gostamos de ser solidários e fomos entregar a uma Instituição carenciada pijamas e bonecos, ajudando assim quem mais 
precisa. Fomos recebidos com muita simpatia e podemos observar e ter contacto com outra realidade. Foi sem dúvida uma 
experiência enriquecedora para as nossas crianças.

Este doce dia é celebrado pelo mundo fora com o intuito de homenagear uma das grandes delícias à disposição do paladar 
humano: a bolacha. Assim sendo, os idosos do Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo “O Mágico”, colocaram as mãos 
na massa e fizeram umas belas fornadas para posteriormente vender. 

A nossa receita:
350 g de farinha
150 g de açúcar 
1 colher de sopa de canela
100 g de manteiga
2 ovos

Ligue o forno e regule-o para os 200 °C.
Misture a farinha com o açúcar amarelo e a canela. Junte a Vaqueiro Clássica cortada em pedaços e trabalhe os ingredientes 
com as pontas dos dedos até ficarem com o aspecto de uma areia grossa.
Adicione os ovos e amasse até todos os ingredientes estarem ligados.
Tenda a massa em rolinhos e molde no formato que quiser.
Disponha os biscoitos sobre um tabuleiro polvilhado com farinha e coza durante cerca de 15 minutos no forno. 
Esta receita dá para aproximadamente 30 unidades.

No dia 24 de Novembro, os utentes do Centro de Apoio Social “O Mágico” deslo-
caram-se até São Paio de Oleiros para visitar o maior presépio do mundo em mo-
vimento. Antes do destino principal desta viagem os utentes poderam conhecer o 
Castelo de Santa Maria da Feira e disfrutar do almoço junto do mesmo, num parque 
de merendas. 

No dia 16 de Dezembro, visitaram o presépio de Penela. Saíram da Instituição pela 
manhã e à chegada ao local estava à sua espera um comboio turístico que os levou 
a saborear os pratos e sabores da região no restaurante “O Bigodes”. No fim do 
almoço, os utentes subiram até ao castelo onde se encontrava o presépio. Antes 
do regresso, ainda houve tempo para visitar a exposição de comboios na Vila de 
Espinhal. 
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ALMOÇO DE NATAL E 21º ANIVERSÁRIO

O NATAL NOS TRANSPORTES DAS CRIANÇAS

NATAL N’ O MÁGICO

No dia 13 de Dezembro o Centro Social “O Mágico” celebrou o seu 21.º Aniversário e festejou o Almoço de Natal. Este con-
vívio contou com a presença de 400 pessoas, incluindo, utentes e familiares, colaboradores e familiares, sócios e amigos 
do Centro Social, representantes de IPSS do concelho, a Dr.ª Elsa Corga em representação da Camara Municipal, o Sr. Sar-
gento-chefe José Morais em representação da G.N.R., o Prof. Francisco Vitorino, Presidente da Assembleia Municipal, Dr.º 
Benjamim Bastos em representação da Segurança Social, o Sr. Carlos Lemos Presidente da Direção da UCIPSS.
Para animar o evento, contou-se com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Águeda e do Grupo Prata da Casa d’ Os 
Pioneiros.

O Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo “O Mágico”, desde o início do ano letivo, com a parceria da Câmara Munici-
pal de Águeda, assumiu o transporte de alguns alunos desde a localidade da Giesteira e de Vale Domingos para as escolas 
Fernando Caldeira e Chãs.

No fim do 1º período, a 17 de Dezembro, foi entregue aos meninos, uma pequena lembrança oferecida pelo Centro Social “O 
Mágico” e tiveram ainda a oportunidade de ver o Pai Natal gigante que está localizado na baixa da cidade.  

Entrando no espírito natalício, os idosos do Centro de Dia e do Lar foram realizando trabalhos manuais para decorar a nossa 
Instituição. Cosidas à mão foram feitas várias estrelas, sinos, árvores de natal e bonecos de neve. Com lã foram feitas as 
bolas e as estrelas para o topo da árvore. Também foram elaborados pelos utentes com ajuda das colaboradoras dois pre-
sépios, um para o interior e o outro para o exterior da Instituição. E como não poderia faltar, também foi contruída a casa do 
Pai Natal com direito a uma lareira, cadeira e uma mantinha!

Como manda a tradição, houve troca de presentes. Dois idosos e uma colaboradora disfarçaram-se de Pai e Mãe Natal e 
fizeram a distribuição dos presentes aos idosos do Lar, Centro de Dia, SAD e também às crianças da Creche. Esta quadra 
é um momento muito difícil para alguns idosos que estão mais tristes e solitários, encontrando em “nós” o ambiente de 
família que em tempos tiveram e que recordam com saudade. 
As crianças da Creche foram visitar o Pai Natal ao centro de Águeda. A manhã estava soalheira e fria, mas com a alegria das 
crianças e a magia do Pai Natal tudo se tornou maravilho so. As crianças foram recebidas com muito carinho pelo Pai Natal 
que as presenteou com miminhos. Na baixa de Águeda não podíamos deixar de ir visitar o Grande Pai Natal.
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EMAILS
PRESIDENTE

presidente@omagico.pt

DIREÇÃO
direccao@omagico.pt

DIRETORA TÉCNICA
dtecnica@omagico.pt

SECRETARIA
geral@omagico.pt

COORDENAÇÃO
coordenadora@omagico.pt

ENFERMEIRA
enfermagem@omagico.pt

CRECHE
educadora@omagico.pt

CONTABILIDADE
contabilidade@omagico.pt

ANIMADORA
animacao@omagico.pt

MOTORISTA
motorista@omagico.pt

www.omagico.pt PERIOCIDADE TRIMESTRAL

COLABORADORES
CARLOS ABRANTES

ANA CASTILHO BALREIRA
JOANA RAMALHEIRA

INÊS SANTOS
JÉSSICA RODRIGUES
PATRICIA GUARINO

ANA MARTINS
PATRÍCIA MORAIS

STEPHANIE ADRIANO

JORNAL INFORMATIVO

IMPRESSÃO JOARTES
TIRAGEM 400 EXEMPLARES

CONTACTOS
TELEFÓNICOS

SECRETARIA
234 625 627
917 373 929

FAX
234 698 352

DIRETORA 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

“O MÁGICO” NAS TARDES SÉNIORES 

No passado dia 22 de Dezembro, tivemos o prazer de contar 
com o artista Vital Santos para alegrar os idosos da nossa 
Instituição com o mais recente trabalho “ As minhas Can-
ções”. Neste dia, foi sem dúvida o “Baile da Ossada”. Não 
houve nem artroses, nem bicos de papagaio, que impedis-
sem os nossos idosos de “abanar o esqueleto”.  Só temos 
que agradecer ao Sr. Vital o momento divertido proporcio-
nado. 

 No dia 2 de Dezembro os utentes do Centro de Dia e do Lar participaram, mais uma vez, no projeto “Tardes Sénio-
res” organizado pela Câmara Municipal de Águeda. Estas atividades de cariz interinstitucional são sempre bem recebidas. 
Nesta atividade, realizada no Centro Social e Paroquial de Recardães podemos contar com a presença do grupo de cantares 
“Cantigas da Eira”. Este grupo de cantares permitiu aos utentes recordarem, através das músicas, práticas antigas, como 
as vindimas, as escarpeladas, entre outras

ATUAÇÃO DE VITAL SANTOS SOPA DE LETRAS


