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Natal sempre… e a Cruz Vermelha
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De modos diferentes, todos os anos, nós cidadãos cristãos, celebramos o nascimento de
Aconteceu Natal
na Cruz Vermelha
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Jesus Cristo, que denominamos de Natal. Natal acontece há vinte e um séculos e com a
perpetuação da mensagem de Jesus enquanto homem, celebramos este dia consoante a
latitude onde nos situamos, mas com alegria, em família e partilhando.

Solidariedade em
época de partilha

Partilhando a mesa, lembranças e solidariedade, para com a família, amigos e comuni-
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dade. Quantos há que nesta noite ou dia não têm família e amigos e quantos mesmo tendo família não têm o que partilhar, pois a mesa está vazia. A vida não é igual para

Ateliers e a
campanha Causa

todos, assim como nem todos na noite de Natal têm um tecto para se abrigar.
A Cruz Vermelha de Águeda, atenta às desigualdades sociais, criou no seu Centro Comunitário “Porta Aberta” resposta para minimizar o sofrimento humano, pois o seu campo

6º Passeio Anual

Natal é
Voluntariado
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de acção é onde se encontra alguém que necessita da sua ajuda.
Para além das ajudas que durante o ano prestamos aos mais vulneráveis e excluídos,
pela época natalícia distribuímos a diversas famílias cerca de 220 cabazes de Natal, com
géneros alimentares, onde o bolo “Rei” marca presença e a noite da consoada o nosso
refeitório está aberto, não só aos nossos utentes do Centro de Alojamento Temporário
(sem abrigo) como para os mais desfavorecidos da comunidade.
Não distinguimos os dias para ajudar, mas na quadra natalícia o bacalhau, a rabanada, a
filhó e o bolo “Rei” fazem a diferença.
César Marques (Presidente da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa)
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Animar é dar Alma
“A Animação representa um conjunto de acções que devem facilitar o acesso a uma vida

Opinião

mais activa, mais participativa e mais criadora, dominando melhor as mudanças; comunicando-se melhor com os outros, cooperando melhor na vida de sociedade da qual fazem
parte, desenvolvendo assim a sua personalidade e adquirindo ao mesmo tempo uma
melhor e maior autonomia.”
A palavra Animação vem do latim “animus”, alma.
Animar é dar vida, é dar alma.
Animação como conceito de intervenção social surgiu nos anos
60/70 e teve um papel marcante em França. O seu objectivo de
base é a democratização da cultura, cultura esta, viva, tecida nas
relações com o quotidiano, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, numa perspectiva de desenvolvimento participado.
A Animação Socioeducativa surgiu no fim dos anos 60, num contexto de educação não formal, através de acções em colónias de
férias, acampamentos e outras actividades ao ar livre destinadas
essencialmente a crianças e adolescentes. Na sua dimensão social a Animação surge como
um meio de superar as desigualdades sociais e como alavanca de promoção da pessoa e
da comunidade, na dimensão educativa emerge como promotora da educação e formação
inicial e ao longo da vida.
De forma complementar a Animação Socioeducativa enquadra no seu exercício as componentes sociais, ambientais e educativas, contribuindo para o desenvolvimento dos jovens
e adultos, no caso dos Ateliers de Desenvolvimento de Competências para Jovens dos 12

“...no caso dos
Ateliers de
Desenvolvimento
de Competências,
através de
actividades onde
se estimula a
criatividade, a
afirmação pessoal
e inserção na
comunidade.”

aos 16 anos, através de actividades onde se estimula a criatividade, a afirmação pessoal e
inserção na comunidade. Estas mesmas actividades assumem um reforço no processo de
crescimento individual e grupal, na qual se promove a partilha, a interacção norteada por
Valores que se estabelecem a partir da participação activa.
Segundo Ander-Egg, o papel do animador é facultar apoio técnico para que a pessoa satisfaça as suas necessidades e se capacite para organizar e conduzir as suas próprias iniciativas, contribuir para que os envolvidos nas actividades de animação sistematizem e implementem práticas de animação e essencialmente o Animador é um mediador que anima,
vitaliza e impulsiona as potencialidades inerentes às pessoas e aos grupos onde intervém.
No caso da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, nos Ateliers de Desenvolvimento de Competências o animador desenvolve variadas actividades direccionadas aos
jovens dos 12 aos 16 anos e aos utentes do Centro de Alojamento Temporário para Passantes e Sem Abrigo e RSI, onde promove e desenvolve de forma pedagógica e lúdica actividades que vão desde férias escolares, apoio ao estudo, dinâmicas de grupo, voluntariado, eventos diversos, orientação da Horta Biológica entre outras iniciativas propostas no
Projecto Pedagógico anual dos respectivos Ateliers.
Paula Santos (Animadora Socioeducativa da Delegação de Águeda da CVP)
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Férias de Natal com alegria

De 19 a 30 de Dezembro realizaram-se as Férias de Natal sob o tema “Alegria”. Durante estas duas semanas
os jovens dos Ateliers de Desenvolvimento de Competências prepararam a festa de Natal, que se realizou no
dia 22, com a presença de muitas famílias e de 40 crianças da Instituição LAAC. A festa como é hábito, teve
momentos de teatro, dança e musica e culminou com a distribuição de prendas e cabazes pelo Pai Natal. Se
a primeira semana se baseou em ensaios e mais ensaios a segunda foi dedicada à execução de prendas para
o Amigo Secreto, no qual os jovens se envolveram e surpreenderam uns aos outros. No dia 26 de Dezembro,
viajou-se até Aveiro para ir à pista de gelo, contudo esta estava fechada e impossibilitou a actividade, mas
para compensar este imprevisto foram andar de BUGA. À tarde foram ao cinema ver o filme da Saga Twilight
“Amanhecer”. No dia 30, véspera de Ano Novo, realizou-se a tradicional Largada dos Desejos na qual os
jovens reflectiram sobre os votos para 2012 e avaliaram o ano de 2011 nas suas alegrias e constrangimentos.
Foram mais umas férias onde todos conviveram e viveram experiências únicas. Paula Santos (Animadora
Socioeducativa da Delegação de Águeda da CVP)

Concerto de Natal da CVP em Aguada de Cima
Aconteceu no passado dia 17 de Dezembro, pelas
21:30 horas, na Igreja Matriz de Aguada de Cima
o Concerto de Natal de 2011 do Coro Misto da
CVP. Por iniciativa do maestro Sérgio Brito, de
acordo com a Direcção da Delegação, foi deliberado anualmente apresentar o seu Concerto de
Natal numa das vinte freguesias do concelho de
Águeda, cabendo este ano a Aguada de Cima.
Este concerto foi enriquecido com a solidariedade
do Coral Caetanense de S. Caetano, Cantanhede,
e do Orfeão Dr. João Antunes de Condeixa-anova, que a todos surpreendeu com o valor das peças apresentadas e superiormente executadas que maravilhou todos os presentes. Sendo o Natal a festa da família e da partilha, a Cruz Vermelha Delegação de Águeda, porquanto instituição humanitária e solidária, encontra neste ato, ao oferecer este concerto anualmente
numa das freguesias do nosso concelho, uma maneira de partilhar, evocando o nascimento de Jesus. César
Marques (Presidente da CVP de Águeda)
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Glórias do Futebol Nacional no Natal da CVP
Mais um Natal se passou e com ele a Festa da Família
e da Solidariedade para com os mais vulneráveis. A
Delegação de Águeda da CVP fiel a dois princípios
fundamentais, “Humanidade e Voluntariado”, sempre
esteve e está solidária com aqueles que nesta época
natalícia necessitam do seu apoio e daqueles, com o
pouco

que

lhe

possam

disponibilizar,

lhe

vão

proporcionar um dia diferente. Há uns anos a esta
parte a “Rádio Botaréu”, através dos seus dirigentes
e colaboradores, honras lhes sejam feitas, tornou-se
parceira da CVP na campanha de Natal, dando-lhe
mais visibilidade, que só por si a Cruz Vermelha não
teria meios. Em anos anteriores tivemos cá o Marco
Paulo (por duas vezes), o António Calvário e outros
artistas no ano transato, que simbolicamente fizeram
a entrega do cabaz de Natal ao Presidente da
Delegação. Este ano a “Rádio Botaréu”, após convite
aceite, feito às ex glórias do futebol português, como
sendo: Paulo Futre, Neno, Oceano entre outros
amigos e ainda o apresentador televisivo Jorge
Gabriel, realizou-se um jogo de futebol, no pavilhão
do Desportivo de Travassô. À noite, na Danceteria
Turol, foi entregue simbolicamente o Cabaz de Natal
à instituição, que posteriormente, numa pequena
festa no Auditório Veiga Camelo, será entregue
àqueles que mais precisam. A singularidade deste
jogo de futebol tem o ineditismo das entradas, pois
os

ingressos

foram

pagos

com

alimentos

ou

brinquedos. Todos participaram neste evento, a favor
dos mais vulneráveis e excluidos proporcionando-lhes
um Natal mais feliz. César Marques (Presidente da
Delegação de Águeda da CVP)
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Aconteceu Natal na Cruz Vermelha
Com uma plateia de mais de 250 pessoas, esteve o
Auditório Veiga Camelo a rebentar pelas costuras no
passado dia 22. A razão de tão grande afluência de
adultos e crianças, deveu-se à entrega do cabaz de
Natal

e

brinquedos,

anualmente,

à

que

esta

população

instituição

mais

faz

vulnerável

economicamente do nosso concelho, mas não em tão
grande número como este ano. Foram distribuídos,
209 cabazes onde não faltou o tradicional bolo rei
acompanhado com diversos produtos alimentares,
angariados no âmbito de uma campanha em parceria
com a Rádio Botaréu que este ano fez questão em
enriquecer com antigas glórias do futebol nacional,
como sendo Paulo Futre, Oceano, Sérgio Conceição,
Neno, João Pinto, Rui Barros e outros. Cerca de 3500
kg de alimentos e brinquedos foram angariados em
diversos locais do concelho, com a solidariedade do
povo de Águeda ao qual a Delegação da Cruz Vermelha
e em nome dos mais desfavorecidos está imensamente
grata. O Natal na Delegação de Águeda da CVP, não se
resume só pela distribuição de alimentos, pois a noite
da consoada e o almoço do dia 25 também fazem
parte da tradição desta casa. Este ano, entre os semabrigo e elementos da comunidade foram distribuídas
refeições

a

28

pessoas,

onde

o

bacalhau,

as

rabanadas, as filhós, o bolo rei e outras iguarias
marcaram presença. Nesta época do ano, com
frequência ouvimos saudações, como, bom Natal, feliz
Natal, um santo Natal, festas felizes, e quando
proferimos estas palavras estamos a pensar na família,
na boa mesa onde nada falta, uns dias de férias,
talvez num País quente e outras coisas maravilhosas.
Esquecemos no entanto aqueles que não têm um teto,
não têm família, não têm saúde, não encontram em
cima da mesa um pouco de alimento que lhes possa
mitigar a fome e muito desconhecem, ou não querem
lembrar, o principal protagonista desta quadra , razão
de tanta alegria, “O Nascimento de Jesus”. César
Marques (Presidente da CVP de Águeda)
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Solidariedade em época de partilha
A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação Humanitária da Castanheira uniram-se na organização de uma Campanha de Recolha de Medula Óssea, que
decorreu no passado domingo dia 18 de Dezembro, durante todo o dia,
nas instalações da CVP. Numa tarde de compras de Natal, a comunidade aguedense mostrou a sua generosidade e o registo de dadores de
medula óssea, ultrapassando todas as expectativas da organização,
contando com cerca de duas centenas de pessoas, das quais 154 foram
consideradas possíveis dadores. Os inquéritos e as amostras de sangue
foram recolhidos pelo Centro de Histocompatibilidade do Centro, e
contaram com a ajuda nas colheitas, de cinco enfermeiras voluntárias,
que quiseram dar à comunidade a sua solidariedade. “A enorme adesão
foi uma resposta aos acontecimentos mediáticos pela falta de doadores de medula
óssea, atingindo mesmo pessoas influenciáveis à sociedade, como o conhecido caso do
filho de Carlos Martins”, referiu a organização, acrescentando que “todos os dadores
aguardarão agora para serem chamados, caso haja alguém compatível a necessitar, para
“A enorme
adesão foi uma
resposta aos
acontecimentos
mediáticos pela
falta de
doadores de
medula óssea…”

que possam colher medula óssea”. A primeira transplantação de medula óssea foi efectuada com sucesso em 1956, remontando a 1973 a primeira transplantação com dador
não aparentado, facto que marcou o começo de uma nova era no tratamento de doentes
com diferentes patologias que podem ir desde defeitos genéticos até às doenças oncológicas e que aumentou a esperança de vida de muitos doentes com leucemia, algumas
anemias e outras doenças hereditárias potencialmente fatais. O exponencial aumento de
doações que tem ocorrido é uma boa notícia para muitas outras crianças que sofrem do
mesmo problema que o Gustavo Martins, porque “para muitas delas o transplante de
medula óssea é a única esperança de vida”, concluiu a organização. A Direcção da CVP
de Águeda

Ateliers e a campanha Causa Maior
Nos meses de Novembro e Dezembro, os Ateliers
de Desenvolvimento de Competências para Jovens
dos 12 aos 16 anos e os Ateliers Ocupacionais
assumiram a realização da Campanha “Causa
Maior” no Hipermercado Continente. Esta acção
foi executada com o objectivo de angariar fundos
para a concretização de futuras actividades nesta
resposta social. Jovens, familiares, utentes do
CAT,

voluntários,

monitores

funcionários,

disponibilizaram-se

técnicas

para

e

participar

nesta campanha voluntariamente, realizando, nos feriados e fins-de-semana, embrulhos
de presentes no referido hipermecado. A avaliação é extremamente positiva e valorizado
o esforço de todos. Aproveitamos para agradecer e desejamos um Bom Ano de 2012.
Paula Santos (Animadora Socioeducativa da Delegação de Águeda da CVP)
O Porta Aberta

Boletim informativo nº12

Página 7

6º Passeio Anual de Cicloturismo da CVP
Pelo sexto ano consecutivo, a Delegação de Águeda da
Cruz Vermelha Portuguesa levou a efeito, no passado
dia 16 de Outubro, o já tradicional Passeio anual de
Cicloturismo, no qual participaram mais de oito dezenas
de ciclistas. A partida foi dada junto à sede da Instituição pelo Presidente da Delegação César Marques,
fazendo-se sentir uma temperatura deveras agradável
para a prática do ciclismo, que se manteve durante
toda a prova. O enorme pelotão, cheio de entusiasmo e
bom humor, iniciou o trajecto de cerca de 36 quilómetros, passando por Sardão, Borralha, Brejo, Barro,
Paradela, Espinhel (onde aconteceu uma paragem para “recarregar baterias” com um simpático lanche). De
seguida a caravana rumou em direcção a Oronhe, Raso de Paredes, Travassô, Fontinha, Segadães, Trofa,
Mourisca do Vouga, Aguieira, Covão e regresso à meta, junto à sede da Delegação. Houve participantes das
seguintes localidades: Águeda, Recardães, Mourisca do Vouga, Valongo do Vouga, Borralha, Aveiro, Frossos,
Paradela, Barrô, Albergaria-a-Velha, Avelãs de Caminho, entre outros. Como são oriundos de zonas tão distintas, isso vem provar a popularidade que o evento já alcançou, apesar da tenra idade, apenas seis anos de
existência. Foi uma manhã de domingo de agradável convívio, terminando com um almoço bem merecido, a
que se seguiu a entrega de lembranças aos “heróis” e um…até para o ano. A instituição agradece as empresas: Empresa Águas Serrana, OPorto Seguros e Ledi9, que tornaram possível a realização deste evento.
Wilson Abrantes (Vice-Presidente da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa)

Natal é Voluntariado
Mais um Natal se aproxima, uma época sempre

comentar, aquele que vê e decide agir, o Voluntário

carregada de simbolismo, de esperança e fé. Uma

está sempre pronto a ajudar um idoso a atravessar a

época em que todos se tornam mais toleráveis, onde

rua, dar um ombro amigo para com as suas palavras,

reside a humanidade e onde tentamos dar aos outros

dar conforto a quem sofre, aquele que socorre as

um pouco do que deveríamos de dar o ano inteiro,

vítimas, aquele que se preocupa com os outros, aquele

porque os mais carentes, os indefesos, as vitimas

que sai do sofá, esteja frio ou sol para ajudar quem

não vivem apenas no Natal, mas o ano inteiro, e

dele necessita, ou simplesmente para esperar que seja

disso sabem bem os voluntários, que durante um ano

necessário, por isso o voluntário não recebe dinheiro

inteiro, deixam os seus lares, as suas famílias,

pelo que faz, pois não há dinheiro no mundo que pague

aqueles que amam, para com a sua pequena e

o seu trabalho…Tal como o Pai Natal que traz as suas

valorosa ajuda, possam contribuir para que possa

prendas sem receber nada em troca, apenas para ver

existir um sorriso no rosto daqueles que sofrem o

uma criança sorrir e ver a sua felicidade ao receber

dia-a-dia, lutando contra as dificuldades e o egoísmo

uma prenda. Por isso todos os Voluntários contribuem

daqueles que podem ajudar, mas que apenas

com a sua prenda de Natal que é o nosso trabalho

conseguem ver a sua grande barriga, nunca se

diário que leva a todos paz, conforto, alegria, saúde e

lembrando que existe gente a sofrer por este mundo

que arranca um sorriso dos lábios de todos aqueles que

fora, que existem crianças que nunca sorriram,

a nós recorrem e aqueles que conseguimos ajudar, por

mesmo aqui ao nosso lado. Voluntário é aquele que

isso o Natal é voluntariado! António Mascarenhas

deixa de ser espectador, aquele que deixa de

(Coordenador Local de Emergência)
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Social:
20 de Fevereiro - Baile de Carnaval na Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa
Cultural:
22 de Janeiro - Concerto em honra do Padroeiro S. Vicente
31 de Março - XVII Encontro de Coros da Bairrada
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