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40º Aniversário da L.A.T.I. “Os Avós”
No passado dia 16 de Novembro de 2021, festejámos o nosso quadragésimo aniversário ao serviço
dos idosos do Concelho de Sintra. Foi com muito orgulho que assinalámos esta data tão especial para
todos nós.
O programa consistiu na celebração da Eucaristia presidida pelo Padre Armindo Reis da União
Pastoral de Sintra, que teve a amabilidade de se deslocar à nossa sede para celebrar esta eucaristia
para os nossos utentes. Após o almoço, o grupo de Cavaquinhos da ACTIS Universidade Sénior de
Sintra presenteou-nos com um reportório de músicas conhecidas dos nossos utentes e funcionários
que acompanharam este grupo cantando e dançando alegremente.
De seguida, procedemos ao descerramento da placa comemorativa dos 40 anos da Liga, na presença
dos corpos sociais da Liga e do Presidente da União das Freguesias de Sintra, Paulo Parracho e do
senhor Vereador Eduardo Quinta Nova.

Para terminar o presidente da LATI “Os Avós” Eduardo Biscaia fez o seu discurso comemorativo da
data, juntamente com o Senhor Vereador Eduardo Quinta Nova, agradecendo e enaltecendo o
trabalho e empenho de todos os dirigentes e funcionários da Instituição que diariamente prestam os
melhores serviços e cuidados aos nossos utentes, que são a nossa razão de existir. 

Cantámos os parabéns à L.A.T.I. “Os Avós” e juntos brindámos à nossa instituição, na expectativa
que esta continue a prosperar por muitos e longos anos com o sonho futuro de um novo Lar que nos
permitirá apoiar ainda mais utentes com todo o carinho e dedicação que pauta o nosso trabalho. 



Ação de Sensibilização 
(Gestão do Orçamento Familiar)

No dia 23 de Novembro de 2021, teve lugar nas nossas instalações uma ação de sensibilização sobre
o tema “Gestão do Orçamento Familiar” promovida pela Camara Municipal de Sintra, através da
Divisão de Habitação e Serviços Comunitários.

Procurou-se nesta ação de sensibilização alertar os idosos para o consumo excessivo de artigos que
por vezes não necessitam mas tendem em comprar bem como para a importância da compra de
produtos de marca branca, pois ao escolherem estes produtos podem ter uma poupança substancial
no seu orçamento familiar. Para além destas escolhas, foram dados conselhos de como poupar nas
faturas de água, gás e eletricidade com pequenos gestos, ficando assim mais verba disponível do seu
orçamento para gastarem nos bens e serviços que mais necessitam.  

Queremos agradecer a disponibilidade da Câmara Municipal de Sintra, em particular ao Dr. Manuel 
 Sargaço, que dinamizou esta ação de sensibilização. Aguardamos a próxima visita que está prevista
para o próximo mês de Janeiro sobre outro tema no âmbito dos Serviços Públicos Essenciais.



Assembleia geral
 No passado dia 26 de Novembro às 13h00 decorreu nas nossas instalações a Assembleia Geral com
a seguinte ordem de trabalhos: 1) Apresentação, apreciação e votação do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano 2022 bem como do parecer do conselho fiscal; 2) Apresentação de proposta de
venda do imóvel sito na Rua Mário Costa Ferreira Lima, nº7 na Portela de Sinta; 3) Outros assuntos
de interesse para a Instituição. 

Conforme descrito nos pontos acima indicados, a Assembleia iniciou-se com a apresentação do Plano
de Atividades para o próximo ano, que contempla as várias atividades de animação sociocultural que
serão dinamizadas pela Instituição a fim de promover o estímulo físico e cognitivo dos utentes nas
diversas vertentes. Trata-se de um Plano bastante diversificado que apresenta por cada mês do ano
propostas de atividades dirigidas aos gostos e interesses dos utentes. Seguidamente, foi
apresentação o Orçamento para o próximo ano 2022 por parte do tesoureiro Sr.Fernando Marques.
Ambos os documentos foram colocados à votação da Assembleia tendo sido aprovados por
unanimidade. Por último, foi colocado à considerado e votação dos sócios presentes em Assembleia a
proposta de venda do imóvel da Portela de Sintra (antiga sede da Liga). 

Foram explicados os motivos que fundamentam a necessidade de venda deste imóvel e esclarecidas
questões de alguns sócios presentes, tendo a mesma sido aprovada pela maioria dos associados
presentes.



Família Avós - Voluntários
 Nesta edição vamos dar a conhecer os nossos voluntários que, de forma livre e responsável,
colaboram com a nossa Instituição, dando uma importante ajuda através do seu apoio voluntário. 

A voluntária Helena Domingas iniciou o seu voluntariado na Instituição há 5 anos, tendo na altura se
disponibilizado a prestar apoio das tarefas desenvolvidas na cozinha e refeitório duas vezes por
semana no período da manhã. Com o passar do tempo, a D.Helena foi-se familiarizando com as
funcionárias da equipa de Cento de Dia e criando uma relação de grande proximidade e confiança
com todos, o que a levou a querer aumentar o número de dias a que se propunha vir ao Centro de
Dia, passando, assim, a prestar um apoio diário. Todos os dias a Instituição conta com a preciosa
ajuda desta voluntária que auxilia na área da cozinha, sobretudo ao nível da preparação dos
alimentos e na copa e refeitório após as refeições, ajudando na lavagem e arrumação da loiça e
outras tarefas. A D.Helena pertence à família “Avós” e é para todos nós um elemento da equipa muito
estimado e valorizado.   

A voluntária Maria Catarina Oliveira colabora com a Instituição desde Janeiro de 2021 apoiando a
Instituição nas atividades de marketing digital, dado ser essa a sua área de formação. A Maria já
conhecia a nossa Instituição pois reside em Sintra e a sua avó foi sócia da Instituição. Com a
pandemia e o maior isolamento e vulnerabilidade dos idosos, a Maria decidiu arregaçar as mangas e
colocar o seu conhecimento e experiência na sua área de formação a favor dos séniores de Sintra. E,
assim, se tornou desde essa data nossa voluntária, ajudando-nos todos os meses na edição dos
conteúdos e imagem na nossa newsletter mensal e também na comunicação externa através das
redes sociais. O seu apoio tem sido uma mais valia para a Instituição pois permite-nos todos os
meses publicar a nossa newsletter e, deste modo, estarmos mais perto de todos os utentes e famílias,
dando a conhecer melhor o nosso trabalho com os utentes de ambas as respostas sociais e as nossas
notícias mensais.



Decorações de Natal
 Com o Natal a aproximar-se, iniciámos este mês de Novembro a criação dos enfeites para decorar a
nossa árvore de Natal do Centro de Dia. Este ano, os enfeites elaborados pelos nossos utentes foram
desenhados em cartão e bordados com lã. Os utentes que não conseguiram bordar, pintaram o
excesso do cartão e, assim, todos participarem à sua maneira na decoração da nossa linda e colorida
árvore.
Os utentes ajudarem na montagem da árvore e ficaram muito felizes por ver o seu trabalho ganhar
forma. E o resultado final ficou fantástico!

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Sintra, convidou-nos para enfeitar uma
árvore no Reino de Natal que decorrerá no centro histórico de Sintra de 01 a 23 de Dezembro no
Parque da Liberdade e no Terreiro Rainha D.Amélia. Como já é habitual, os nossos utentes
abraçaram o desafio e colocaram mãos à obra na criação dos enfeites que irão embelezar uma árvore
no Reino de Natal em representação do nosso Centro de Dia. Este ano surgiu uma ideia original de
construir um Pai Natal sem rosto, utilizando lã e garrafas de plástico pois os materiais utilizados na
decoração devem ser resistentes às condições climatéricas adversas que nesta altura do ano se
fazem sentir na nossa Vila de Sintra.

Como gostamos que todos os utentes participem nestas atividades de trabalhos manuais e
verificámos que alguns utentes não conseguiam fazer estas decorações de Pai Natal em lã, decidimos
propor uma outra decoração que consistiu na pintura de bolas de natal que, após a pintura, foram
plastificadas para depois serem colocadas na árvore do Reino de Natal.

Ficámos muito satisfeitos com o resultado final mas como gostamos muito de ter a opinião dos nossos
leitores, convidamos todos a visitarem o Reino de Natal e procurarem a árvore dos “Avós”. Podem
tirar uma foto e enviar-nos para depois colocarmos no facebook, fica o desafio! 

Queremos agradecer a todos os utentes o esforço que fizeram para que pudéssemos cumprir estes
projetos que nos foram propostos. 



Natal

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves 

   Mais um Natal
em plena pandemia

mas nós, utentes dos Avós,
vamos vivê-lo felizes,

com toda a nossa alegria.
 

Sorridentes, bem dispostos,
preparamos esta quadra

com lindos trabalhos nossos
que serão nossas ofertas

na noite da Consoada.
 

A nossa árvore está linda,
cintila de tanta luz
e como nos ilumina

o doce e belo sorriso
do pequenino Jesus!

 
E ao redor do presépio
abrimos-LHE o coração

e com muito amor e carinho
cantamos-LHE linda canção.

 
Numa prece bem sincera

Pedimos-LHE pelo mundo inteiro:
que haja paz, saúde, amor,

todos se deem a mão,
que haja o pão para todos,
ninguém viva em solidão.

 
E de Sua pequenina mão,

repleta de tanta luz,
recebemos a santa bênção

do nosso querido Jesus.
 

Maria Teresa Neves

Natal 2021



Atividade de estimulação cognitiva
Mosaico partilhado

 Para decorar o corredor do nosso Centro de dia, outra das atividades que fizemos em conjunto com
os utentes foi um mosaico partilhado. 

O objetivo desta atividade consistiu na pintura de um desenho alusivo ao Inverno que está num
mosaico. O desenho é igual para todos os utentes que o pintam ao seu gosto e, no final, recortam o
seu desenho. 

Seguidamente, juntamos e colamos os mosaicos feitos por cada um individualmente e formamos um
mosaico único e, deste modo, completamos um lindo quadro de Inverno. 

Os utentes adoraram a ideia e acharam o resultado final diferente, pedindo para repetir mas com um
tema diferente. 



Venda de Natal  dos “Avós”
 No dia 22 de Novembro de 2021, abrimos oficialmente a nossa Venda de Natal, localizada na rua
pedonal de Sintra, junto a farmácia Marrazes.

Na nossa venda de Natal poderá descobrir os vários artigos realizados pelos nossos utentes do
Centro de Dia, desde toalhas, panos de cozinha, aventais, sacos do pão, entre outros. Nesta venda
de Natal poderá também encontrar o nosso já famoso doce de abóbora/abóbora com noz, que com a
contribuição dos utentes e dos funcionários tem sido um sucesso ao longo dos anos.

Toda a verba angariada na nossa venda de Natal será canalizada para o nosso projeto do Lar, que
agora começa a estar mais próximo de se concretizar.

Venha fazer as suas compras deste Natal na nossa venda e torne as suas prendas ainda mais
solidárias, contribuindo para a nossa causa. Aguardamos a sua visita todos os dias da semana, das
10h00 às 17h00!



Palavras cruzadas
 

Preencha as palavras cruzadas de Natal



Aniversários do Mês de Novembro
Existem sempre dias de festas todos os meses, e nós fazemos questão de celebrar os anos de vida

dos nossos colaboradores e corpos gerentes, bem como dos nossos utentes.

Enviamos todos os meses um postal de felicitações e aqui deixamos um espaço reservado a cada

uma das pessoas que tanto carinho temos.

A LATI "OS AVÓS" deseja a todos um feliz aniversário!

Colaboradores e Corpos Gerentes:
02 de Novembro | Catarina Pires

15 de Novembro | José Augusto

23 de Novembro | Inês Silvestre

27 de Novembro | Paula Rocha

Utentes de Centro de Dia:
11 de Novembro | Maria Helena Coelho – 89 anos

20 de Novembro | João Gomes – 89 anos 
 

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
10 de Novembro | Magnífica Pereira Alvelos - 87 anos

11 de Novembro | Rafael Cabrita Martins – 81 anos 

20 de Novembro | Maria Emilia Conceição Dionísio Filipe  – 82 anos

27 de Novembro | José Nascimento Candeias da Vila – 80 anos


