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Família Avós - Utentes
 Vamos também iniciar uma nova rubrica, dando a conhecer aos nossos leitores o outro lado da
família “Avós” que são os nossos utentes, a nossa razão de existir. 

 A utente Maria Conceição Pais, está connosco no Centro de Dia há 12 anos. Veio para o centro de
Dia com o marido e adoram estar connosco. É uma utente assídua que já não passa sem a nossa
companhia. Participa nas atividades que fazemos em grupo, mas a sua atividade preferida são as
adivinhas e os provérbios. Participa no bowling e está ansiosa que o campeonato comece para
podermos ir jogar com outras Instituições. 

 A Isabela Marques é nossa utente de Serviço de Apoio Domiciliário há mais de 8 anos e por diversas
vezes já nos tem visitado, participando nas nossas festas e eventos de angariações de fundos. Pode
ser que este ano consigamos fazer as nossas festas para que a nossa Isabela nos possa vir visitar
novamente. 

Todos têm um papel essencial nesta “Família Avós”. A todos um muito obrigado por fazerem
parte dela!



Pequena Homenagem
 

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves 

Muito se tem falado e escrito ultimamente acerca da Rainha Elisabete II do Reino Unido a propósito
do Jubileu dos seus 70 anos de reinado.

Isto fez-me recordar a sua primeira visita ao nosso país em 1957, acompanhada pelo seu marido, o já
falecido Duque de Edimburgo. Viajaram no iate Britannia e desembarcaram no Cais das Colunas onde
foram recebidos pelo presidente Craveiro Lopes. Além da nossa capital, a rainha quis também visitar
outras cidades como o Porto e Setúbal e igualmente se fez deslocar a Alcobaça e à Nazaré.

Numa das suas deslocações por Lisboa, fez uma paragem junto ao liceu que eu frequentava, o liceu
D. Filipa de Lencastre, nome da princesa inglesa que casou com o nosso rei D. João I. Eu teria os
meus catorze anos nessa atura e tive o privilégio de ficar na fileira da frente do grupo que se formara
para saudar a Rainha, o que me permitiu ficar a escassos metros dela quando nos acenou, sorrindo.

Mais tarde, quando fui estudar para Londres, aproveitei para visitar outras cidades além da capital e
uma dessas visitas foi ao Castelo de Windsor onde a Rainha tanto gosta de passar longas
temporadas. Fiz esta visita integrada num grupo onde se encontravam alguns dos meus colegas de
estudo.

Percorremos diversas salas, todas elas ricamente mobiladas num estilo antigo e requintado que nos
transportou a eras distantes. Apreciei belos quadros de pintores célebres,. Contemplei enormes e
belas tapeçarias que revestiam os pavimentos e lembro-me nitidamente da sala dos brasões onde nos
debruçámos sobre as diversas épocas da família real.

Andava eu assim compenetrada em todo aquele esplendor, quando subitamente estaquei junto a uma
ampla janela e fiquei deslumbrada com o magnífico cenário que se deparou diante dos meus olhos:
nos jardins que rodeiam o castelo, grupos de veados pastavam serenamente, pisando o verde relvado
salpicado de luz e sombras, um quadro magnífico que a Natureza ali me oferecia de forma tão
inesperada e bela.

Quando dei por mim, já o meu grupo tinha desaparecido e quase tive que correr para os alcançar. Ao
juntar-me a eles, tive que responder à pergunta: onde te meteste? Estive a contemplar o mais belo
quadro do castelo. Onde? Em que sala? Depois conto-vos.

E ainda hoje, quando ouço falar ou leio acerca do Castelo de Windsor, imediatamente me vem à
mente aquele quadro de extrema beleza, um quadro da autoria da própria Natureza e que se deve
também ao bom gosto e ao enorme apreço da Rainha pelos animais.

E assim presto uma pequena homenagem àquele país que tão bem me recebeu, onde me senti tão
feliz e onde fiz imensas amizades.

Maria Teresa Neves
19 de Fevereiro 2022

 



Atividade de estimulação cognitiva
 

Discos Pedidos
 No dia 10 de fevereiro, a nossa estagiária Daniela do curso “Música na Comunidade” dinamizou
uma atividade com os nossos utentes de Centro de Dia intitulada “Os discos Pedidos”. 

Criámos a rádio dos “Avós” onde cada utente pedia uma música da sua preferência e nós, para além
de passarmos a música, colocámos também na TV para todos assistirem o videoclipe dessa música o
que gerou uma grande animação entre os participantes da atividade.

 Foi uma atividade divertida, onde se cantou e dançou e se ficou a conhecer um pouco os gostos
musicais de cada um.



Atividade de estimulação cognitiva
 

A Guerra dos Sexos
Para comemorar o dia de São Valentim a 14 de Fevereiro, resolvemos lançar um desafio aos nossos
utentes, propondo-lhes durante essa semana uma “guerra de sexos” com vários jogos entre a equipa
das mulheres vs equipa dos homens. 

 O primeiro jogo foi um "Quizz de balões" com perguntas de cultura geral sobre o nosso País. Cada
utente escolhia um balão e rebentava-o. A equipa que descobrisse primeiro a resposta à pergunta do
balão ganhava os respetivos pontos. As mulheres entraram neste desafio a vencer com uma
pontuação final de 33 pontos contra 31 da equipa dos homens.

 O segundo jogo foi um "Torneio de Bowling" de mulheres contra homens. No final do torneio, os
homens venceram as senhoras por 55 pontos contra apenas 36 pontos da equipa feminina. 
 E, assim, fomos para o derradeiro jogo empatados. 

 O terceiro jogo intitulado “música interrompida” foi também muito animado e contou com a
participação especial da nossa estagiária Daniela do curso “Música na Comunidade” que dinamizou o
jogo com o apoio da nossa animadora. Como o nome do desafio indica, as músicas do tempo dos
nossos utentes iam tocando e subitamente paravam. A equipa a terminar primeiro a música
corretamente ganhava os pontos. Neste desafio as senhoras ganharam com muita facilidade aos seus
adversários, vencendo assim com muitos pontos de avanço a equipa masculina.

 Foi uma semana muito animada com uma competição renhida entre sexos e que muito divertiu os
nossos utentes.

 



Atividade de estimulação cognitiva
 

Os namoradinhos
Como os nossos utentes adoram pintar, propusemos fazer o namoradinho e a namoradinha, para que
juntos ficassem a namorar, no dia de são Valentim.

 Estes desenhos eram de pintura livre, onde os utentes coloriram a seu gosto com lápis de cor, mas
não poderiam repetir a mesma cor logo em seguida, isto na namoradinha.

 No namoradinho este também era de pintura livre, mas já tinham de colorir o padrão todo sem tentar
repetir a cor no padrão ao lado. 

 No final colocamos o namoradinho e a namoradinha juntos e fizemos um coração gigante na parede
para simbolizar o amor e a amizade. 



Concurso de Carnaval

 Para comemorar o Carnaval, resolvemos fazer um concurso de Máscaras.
Cada utente elaborou uma máscara a seu gosto com acesso ao mesmo
material. 
 Os utentes começaram por pintar a máscara e os enfeites de acordo com o
seu gosto e criatividade e, a seguir, recortaram a máscara e colaram os
enfeites na mesma. As máscaras ficaram expostas durante alguns dias para
apreciação das funcionárias, que votaram nas suas máscaras preferidas sem
saberem a quem pertenciam. Estes foram os resultados:
·1º lugar com 6 votos ficou a máscara 16 que pertence à utente Carlota
Gomes;
·2º lugar com 5 votos a máscara 8 da utente Dolores Santos e a máscara 19
da utente Maria dos Anjos Nunes;
·3º lugar com 4 votos a máscara 12 do utente Leonel Canhão.
 
 Queremos agradecer a todos os participantes que aderiram a este desafio do
concurso das máscaras de Carnaval, criando máscaras originais e muito
coloridas:
 Carlota Gomes; Cidália Zacarias; Dália Agostinho; Helena pereira; João
Moreira; Leonel Canhão; Lídia Rico; Anatilde Raposo; Antónia Belo; Antónia
Raimundo; Maria de Jesus Reis; Lourdes Sampaio; Dolores Santos; Maria dos
Anjos Nunes; Helena Coelho; Inês Teixeira; Natalina Monteiro; Requelinda
Marques; Rosa Marinho. 



Festa de Carnaval

 A Festa de Carnaval decorreu nas nossas instalações no dia 28 de
Fevereiro. 

Nesta festa foram atribuídos os prémios aos vencedores do concurso de
máscaras. 

Como é habitual nas nossas festas houve muita alegria, boa disposição,
comida, música e dança entre utentes e funcionários



Cruzadinha de Carnaval
O Desafio para este Mês é uma cruzadinha.

As palavras estão escritas na vertical e na horizontal, consegue encaixar
todas?

Arrisque e tente, é Carnaval, ninguem leva a mal!



Aniversários do Mês de Fevereiro
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:
04 de Fevereiro | Adelina Luca

17 de Fevereiro | Maria Inês Correia

22 de Fevereiro | Maria Silva

Utentes de Centro de Dia:
02 de Fevereiro | Manuel Gonzalez Gil – 95 anos

03 de Fevereiro | Helena Maria Pinto Pereira - 51 anos

05 de Fevereiro | Francisco Ferreira Realinho – 73 anos 

20 de Fevereiro | Ludovina Postiga – 90 anos

20 de Fevereiro | Carlota de Jesus Gomes – 94 anos 

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
03 de Fevereiro | Faustino Madeira Duarte – 86 anos


