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Ação de sensibilização - Direitos e Deveres dos
consumidores

No dia 19 de Outubro de 2021, teve lugar nas nossas instalações uma ação de sensibilização sobre o tema
“Direitos e Deveres do Consumidor” promovida pela Camara Municipal de Sintra, através da Divisão de
Habitação e Serviços Comunitários.
Procurou-se nesta ação de sensibilização alertar os idosos para os seus deveres, mas sobretudo para os seus
direitos, uma vez que ainda temos alguns idosos que fazem as suas próprias compras e é muito importantes
estarem informados sobre os seus direitos enquanto consumidores. Foi uma ação muito participativa onde os
nossos utentes tiveram a possibilidade de colocar as suas questões e esclarecerem as suas dúvidas.

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 Novembro sobre outro tema no âmbito da Informação ao Consumidor.



Família Avós - Ajudantes de Acão
Direta do SAD

 Nesta edição vamos dar a conhecer algumas das nossas colegas da equipa de Serviço de Apoio
Domiciliário, Ajudantes de Ação Direta, que trabalham diariamente na casa dos nossos utentes: Carla
Ferreira e Maria da Silva.

A Carla Ferreira colabora com a nossa Instituição há uma década, sendo uma funcionária experiente
e dedicada à Instituição e aos utentes. Gosta muito do seu trabalho e está sempre disponível para
ajudar os nossos utentes em tudo o que precisam. 

A funcionária Maria da Silva está na equipa há 3 anos e foi no Serviço de Apoio Domiciliário que
descobriu a sua vocação. É alegre e positiva, conseguindo contagiar todos a sua volta com a sua
empatia. Participa ativamente nas dinâmicas propostas pela animadora e gosta de dar um pézinho de
dança nas nossas animadas festas.

Estes dois elementos, juntos com a restante equipa de SAD que fomos apresentando ao longo destas
edições, fazem a diferença na vida dos nossos utentes e das suas famílias. Mais do que apoiar na
higiene pessoal, na entrega das refeições ou nas necessidades básicas do quotidiano, o trabalho de
todos os elementos desta equipa é muito importante pois diariamente dão afeto, carinho, uma palavra
amiga, de motivação e incentivo. De volta, recebem um sorriso, um rosto feliz e o sentimento de dever
cumprido nesta nobre profissão que é cuidar dos outros.
Obrigada por servirem a “Família Avós” e por cuidarem dos nossos utentes com tanta dedicação e
entrega.



O Outono nos Avós
 Com o início do Outono começámos com os nossos trabalhos alusivos à época.
O nosso principal foco foi enfeitar o Centro para esta estação do ano, pelo que as atividades de
estimulação cognitiva e artes visuais tiveram grande destaque este mês.

 Começámos com um quadro com folhas de várias cores e feitios que os utentes recortaram e
colaram. Seguiram-se as frutas da época e a abóbora do Halloween. Para a construção das abóboras,
os utentes pintaram várias bolas da cor que pretendiam que fosse a sua abóbora. A seguir,
recortaram as mesmas, dobraram ao meio e colaram umas às outras e, assim, criámos um painel de
três abóboras muito coloridas e de diversos tamanhos. 

Em relação às frutas da época, fizemos um puzzle onde foi necessário utilizar o recorte e a colagem.
Iniciámos a atividade dando um puzzle com o formato total e uma peça colocada no sítio certo e os
nossos utentes tinham de descobrir o sorridente Pêro que se encontrava no final. Este foi o resultado
final! 

Para além destas atividades, fizemos ainda um painel de Outono para embelezar o nosso corredor. E
assim, com o Centro mais colorido com os trabalhos feitos pelos nossos utentes estamos todos
prontos para enfrentar com mais alegria os dias cinzentos e chuvosos que se avizinham nesta estação
do ano.



O dia da Alimentação
 

 No dia 16 de Outubro de 2021 celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação e aproveitámos
para conversar com os nossos utentes sobre este tema, sensibilizando-os para a
importância de termos uma alimentação saudável.

Explicámos que a nossa roda dos alimentos se transformou numa pirâmide e sobre os
alimentos que ficam em cada nível e as porções que devemos comer diariamente.
Seguidamente fizemos a nossa própria pirâmide.

 Este foi o resultado final que a todos agradou!



Instantes Mágicos (II)

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves (continuação do Mês
de Setembro)

   Na sequência dos instantes mágicos que relatei na gazeta de outubro, trago hoje mais um
episódio que vivi há já alguns anos atrás.

 
Passou-se em Lisboa, minha cidade natal. Tinha sido convidada por minha irmã mais velha
e o seu marido para ir jantar a casa deles. Viviam no típico bairro de Santa Catarina e eu

para lá me dirigi ao fim da tarde.
 

Como a rua onde eles moravam era muito íngreme, lembrei-me de ir por uma rua paralela.
de subida mais suave.

 
A meio do caminho, chegaram-me aos ouvidos uns acordes de guitarra a acompanhar uma
voz masculina. Quase estaquei na minha caminhada ao dar-me conta do sentimento que ali

estava sendo expresso de forma tão bela, numa voz bem timbrada e que a guitarra
acompanhava em gemidos de melancolia, de tristeza, quiçá de profunda saudade. Foi essa

a sensação que me foi transmitida apesar de não conseguir captar a letra.
 

Bem quisera eu aproximar-me desses sons que me atraiam pela beleza bem castiça desse
fado lisboeta, mas não me aproximei, limitei-me a olhar discretamente à distância, pois

tratava-se de uma pequena taberna onde esse homem, que me pareceu de meia idade, deu
voz ao que sentia, certamente de uma forma bem natural e espontânea, carregada de

sentimento, enquanto os seus companheiros, uma meia dúzia de homens espalhados por
duas ou três mesas, o escutavam em respeitoso silêncio e concentração.

 
Só um lisboeta conseguirá entender melhor o que eu senti. pois existe um encanto próprio
no género musical, neste caso o fado,  que nos fala da região onde nascemos, vivemos,

nos sentimos integrados e que muito amamos.
 

Para mim, foi um pequeno instante mágico que me fez sentir genuinamente lisboeta  nos
sons expressos em acordes musicais tão próprios da minha amada Lisboa.

 
Maria Teresa Neves

22/7/2021



Atividade de estimulação cognitiva
Ginásio Cerebral sénior

No passado dia 20 de Outubro de 2021, retomámos as nossas sessões de treino
cognitivo no Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, um projeto implementado pela
equipa técnica das irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Casa de
Saúde da Idanha. Este projeto é uma parceria entre a Fidelidade Comunidade, Casa
de Saúde da Idanha e Câmara Municipal de Sintra e contempla sessões inovadoras
de reabilitação/estimulação cognitiva, que pretendem prevenir e/ ou retardar o
processo degeneração do cérebro associado ao envelhecimento.

 Serão dinamizadas 17 sessões com os nossos utentes em grupo previamente
selecionado, 2 vezes por semana às quartas e sextas-feiras no período da tarde.

Os utentes participam nesta atividade com muito entusiasmo pois, para além do
treino cognitivo com a habitual técnica de papel/lápis, são utilizadas tecnologias
inovadoras, nomeadamente, um computador e um robô terapêutico PEPE. 



Dia das Bruxas
 Para assinalar o Halloween ou o Dia das Bruxas, decidimos criar os nossos próprios enfeites
assustadores e, assim, aranhas, abóboras, monstros e fantasmas invadiram o nosso Centro. 
A cereja no topo do bolo foi o nosso bolo dos aniversários deste mês alusivo ao tema do Dia das
Bruxas: uma múmia assustadora apareceu para trazer alguma doçura, sem travessura, à nossa vida. 



 Jogo das 7 Diferenças



Aniversários do Mês de Outubro
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:
08 de Outubro | Eduardo Biscaia

13 de Outubro | Filipa Silva

26 de Outubro | Fátima Santiago

Utentes de Centro de Dia:
05 de Outubro | Maria Alzira Pinto Pereira – 80 anos

09 de Outubro | Laurinda Moreira Delgado - 97 anos

20 de Outubro | Abraão Lopes Rodrigues – 90 anos 

26 de Outubro | Maria da Silva – 89 anos 

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
27 de Outubro | Inácio Francisco Bonecas – 88 anos 


