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LIBERDADE DE
PENSAMENTO

EXPRESSÃO DE 

SENTIMENTOS

Uma revista para ler e apreciar, à sua maneira...

SEM 

PRECONCEITOS



A Casa do Povo de Seia criou a Babaluu, que

pretende apresentar-se como uma coletânea de

momentos.

Quer aconteçam no dia-a-dia, ou sejam atividades

únicas, diferentes do quotidiano.

Por outro lado, pretende-se apresentar as suas

próprias reflexões sobre temas, experiências,

momentos de vida, entre outros.

Acima de tudo, pretendemos expor a sua essência,

quebrando ideias pré-concebidas e visões negativistas.

Esperemos que encare esta revista, como olhar para

um arco-íris, com uma pequena admiração e um

breve sorriso no lábios.

Editorial

A equipa da Casa do Povo de Seia



Apesar de este ano ter sido repleto de adversidades, foi também
carregado de um espírito de coragem e união.
Porque apesar da distância física, que foi imposta e ainda
continua, foi necessário repensar as nossas relações, como
poderíamos fazer chegar os nossos sentimentos, preocupações,
quando existia esta "muralha" invisível em torno de todos nós.
Assim, foi um ano de pontos baixos, mas também de grandes pontos
altos, pois a compaixão e humildade de todos, aquece os nossos
corações, acalentando-nos, nesta empreitada que temos pela frente.
Ficam as nossas esperanças, os nossos desejos de dias melhores, de
que os "muros" não sejam mais precisos, que possamos encurtar
distância e reestabelecer o que se perdeu.

Revisão do ano

A comunidade da Casa do Povo de Seia



Imaginar e criar...
ÁRVORE DA TOLERÂNCIA

Desenvolvido nas sessões de Desenvolvimento Pessoal e Social

respeitar...

ajudar...

escutar...

"Quem ama, aprecia a tolerância."
Augusto Cury



O Rancho Folclórico de Seia lançou-nos o "desafio" de colocar a
bola de Natal, por eles criada, nas decorações da nossa
instituição.
Com a situação atual, este pode ser o único "contacto" que ambas
as instituições podem ter.

Desafios e entreajuda...



"Lá fora a neve brilha,

E os amigos chamam por ti.

Anda daí passear no trenó,

Ver a neve cair."

Criar memórias...

MÚSICA
ALEGRIA

COMIDA

PRENDAS

CONVÍVIO

ANIMAÇÃO

(excerto da música "O Trenó")



Pedacinhos de natal..
Pensamentos...

Desejos...

Ideias...

Sonhos...



Rua D. José Medonça Arrais, nº 40
Seia

Casa do Povo de Seia

238 315 388

https://www.casadopovodeseia.com/


