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O regresso
Começamos o mês de Outubro e do Outono com novas notícias. 

Sabemos que sentiram a nossa falta, mas precisamos de recarregar baterias e voltar com
novos desafios e atividades. 

Agradecemos a todos os que se lembraram da nossa Newsletter durante este período e
agradecemos todas as mensagens positivas que temos recebido ao longo destas oito edições.
Cada uma delas é especial e tem sempre novidades para que fiquem a par de tudo o que é
feito ao longo dos meses.

É por todo o carinho que recebemos da vossa parte que sentimos que vale a pena continuar
com a Newsletter, tem sido um trabalho muito valorizado.

Obrigada uma vez mais por estarem sempre atentos a todos os acontecimentos. 



Passeio de Elétrico com utentes
No passado dia 15 de Setembro de 2021, a Praia das Maçãs foi o nosso destino eleito para
fazermos uma pequena viagem com os nossos utentes no elétrico de Sintra. 

 Foi uma viagem ao passado para alguns dos nossos idosos, que relembraram as idas à praia
com os seus filhos quando eram pequenos. Para outros foi uma estreia sobre carris.

Durante a viagem apreciámos a paisagem e tentámos descobrir as diferenças que o tempo foi
deixando neste caminho centenário. Houve muita animação, risadas e música, com alguma
trepidação e barulho à mistura. 

 Na chegada à praia saboreámos um gelado fresquinho para afugentar o calor e, de seguida,
retomámos o nosso caminho de regresso a Sintra. 

O passeio foi tão agradável que num futuro próximo havemos de repetir a experiência!



Família Avós - Ajudantes de Ação
Direta do Centro de Dia

 

 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: Lurdes Machado, Marta Santos e Paula Rocha.

 A colaboradora Lurdes Machado está na Instituição há 24 anos, tendo iniciado a sua
carreira apoiando os utentes quer no Centro de Dia quer no Serviço de Apoio Domiciliário.
Na altura a Instituição tinha uma dimensão menor e o número de utentes e colaboradores
era também mais reduzido. Com os passar dos anos a Instituição foi crescendo e os
serviços foram também sendo adaptados às necessidades dos idosos. Gosta muito do seu
trabalho e de interagir com os nossos utentes, sendo bastante atenciosa, carinhosa e boa
profissional.
 A funcionária Marta Santos está na equipa há 12 anos e foi no Serviço de Apoio
Domiciliário que descobriu a sua vocação. Está sempre disponível para ajudar os utentes
e colegas e é também uma funcionária muito dedicada a esta Instituição. 
 A colaboradora Paula Rocha, apesar de estar na Instituição há menos tempo (3 anos), foi
na nossa família que descobriu a “profissão do coração”. Adora a interação com os
utentes e é no seio das suas casas que se sente mais útil, acabando por desempenhar a
função de amiga, cuidadora, ouvinte, sentindo-se na maioria das vezes parte da família.

Todas as nossas funcionárias têm um papel extremamente importante na nossa
Instituição, pois são elas que fazem a diferença no dia-a-dia de tantos idosos e das suas
famílias. A higiene pessoal dos utentes, as higienes habitacionais, a distribuição de
almoços e o transporte de utentes de Centro de Dia a casa, são algumas das muitas
funções desempenhadas diariamente pela nossa equipa de Apoio Domiciliário com enorme
dedicação e entrega.

 Obrigada por servirem a “Família Avós” e por cuidarem dos nossos utentes com tanto
carinho.



Cedência de Terreno para construção do
Lar

 

 No dia 14 de Setembro de 2021, assinámos a escritura do terreno, cedido pela Câmara
Municipal de Sintra, para a construção do nosso tão desejado Lar na zona do Carrascal.
Esperamos daqui a 5 anos conseguir concretizar este sonho e apoiar ainda mais utentes
da comunidade Sintrense nesta nova resposta social que tanta falta faz.

 Num futuro próximo procuraremos dinamizar mais eventos de angariações de fundos, a
fim de reunir as verbas necessárias para a realização deste sonho, que é a construção do
“Lar dos Avós”. Acreditamos que com o apoio das Entidades, parceiros e de todos os
sócios, utentes e famílias iremos conseguir daqui a uns anos atingir este objetivo, numa
casa que já é conhecida por todos e que conta com quase 40 anos ao serviço dos idosos
e do concelho de Sintra.



Instantes Mágicos (I)

Texto da Utente D. Teresa Neves
   Há certos momentos nas nossas vidas que nos marcam pelo forte impacto que nos

causam, quer seja de admiração, de surpresa, de encanto, de emoção, de beleza, tantos
motivos! Chamo a esses momentos “instantes mágicos” pelo encanto e significado que

contêm.
 

Um desses instantes, vivi-o uma manhã quando me dirigi ao terraço da casa para sacudir
a toalha do almoço e subitamente fui surpreendida por uma grande sombra que se

deslocava pairando no ar. Olhei de imediato e não tive qualquer dúvida quanto ao que via:
uma enorme águia que se deslocava no céu sem sequer mover as asas, pois planava,

deslizando no ar de forma serena e majestosa. Contemplei-a, extasiada, durante todo o
seu percurso até que por fim, lá se foi distanciando até se perder de vista...”foi para o lado

dos carvalhos” ouvi a voz da vizinha que se encontrava no seu quintal e igualmente
observara a enorme ave. Na verdade, vimo-la desaparecer junto a um bosque de árvores

frondosas já muito ao longe.
 

Aquele instante pareceu-me um sonho, um filme, uma ficção, de tão belo e surpreendente
que foi! Um autêntico instante mágico!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
Igualmente encantador e inesperado foi aquele momento em que, banhando-me nas

tépidas águas de Troia, no momento em que me preparava para sair da água, um vulto
repentino ao meu lado me fez parar e grande foi a minha surpresa ao avistar um golfinho a
poucos metros de mim. Eu nem me mexi para não o assustar pois, por minha vontade, ele

permaneceria ali a meu lado.
 

Estava eu contemplando as suas cabriolices quando, repentinamente, surgiram mais dois
golfinhos, estes de maior estatura que o primeiro e logo deduzi que deveriam ser os pais

que vinham buscar o seu filhote como que a admoestá-lo “quem o mandou vir para a praia,
seu maroto? Toca a nadar lá para dentro, queremos-te em segurança!” e lá o iam

obrigando a afastar-se da praia, embrenhando-se nas ondas, sempre saltitantes e alegres,
mergulhando e reaparecendo à tona, tão cheios de vida e encanto.

 

E este foi mais um momento mágico, que ainda recordo com um sorriso de enlevo e
carinho por esses animais tão inteligentes e simpáticos, os queridos golfinhos.

Teresa Neves

22/7/2021



Atividade de estimulação cognitiva
Painel o Mar dos Avós

Durante o mês de Setembro fizemos um painel com a temática do mar no nosso
refeitório com o objetivo de tapar o sol que batia nas janelas e tornava o espaço um
pouco quente. Pretendíamos decorar e colorir este espaço mas de uma forma
artística e original, utilizando diferentes materiais.

 Começamos por pintar com guache e uma esponja pratos de cartão, com os quais
fizemos as medusas, os polvos e as raias do nosso painel. Utilizámos a lã para fazer
as patas das medusas e dos polvos, estimulando também a mente, a motricidade
fina e a atenção.

 Os peixes foram pintados com lápis de cor. Com tiras de papel, entrelaçamos as
mesmas nas barrinhas recriando as escamas dos peixes. Por fim, colocámos um
fundo azul e com papel de seda amarelo recriámos a areia e o fundo do mar: no cimo
umas ondas com papel crepe azul e uns balões salchicha a fazer de algas.
 Este foi o resultado final! O nosso painel ficou colorido e harmonioso. O nosso
obrigado aos utentes que participaram com muito empenho na recriação deste mar
calmo e sereno. 



Festa final de Verão
 No dia 22 de Setembro de 2021 decidimos despedir-nos do Verão com uma festa onde reinou a
alegria, música e muita dança. A animação da festa foi feita pelos artistas da casa: o utente Leonel
Canhão brindou-nos com uns fadinhos acompanhados pela sua guitarra, juntando-se a utente Helena
Coelho e o funcionário Nuno Silvestre. Este fantástico trio encantou todos os presentes com as suas
vozes afinadas e boa disposição.

 Como já vem sendo hábito nas nossas festas, a equipa de Centro de Dia caraterizou-se a rigor e
improvisou um pequeno teatro de improviso alusivo ao tema. Com o seu humor, conseguiram
contagiar todos os presentes, tornando a tarde rica em gargalhadas. 

 Depois de comerem um geladinho deu-se início a um divertido baile, onde utentes e funcionários se
juntaram ao som da música. Ficamos a aguardar pela próxima festa, onde certamente os nossos
utentes serão, mais uma vez, surpreendidos pela boa disposição da nossa equipa.



 Sopa letras de Outono



Aniversários do Mês de Agosto
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:
07 de Agosto | Mariana Marques

Utentes de Centro de Dia:
06 de Agosto | Alexandrina Batista  Malfeito - 90 anos

10 de Agosto | Maria da Conceição Ferreira - 82 anos

17 de Agosto | Requelinda Marques - 81 anos

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
04 de Agosto | Dária Justo Ferrão Patrício - 87 anos

26 de Agosto | Maria Conceição Rodrigues - 85 anos



LATI "Os Avós" 
Entre em contacto connosco através de 219230466 ou 927804700 | E-mail: osavos@sapo.pt
Visite o nosso site em www.latiosavos.com
Siga-nos através do Facebook L.A.T.I. "Os Avós"

Aniversários do Mês de Setembro
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:
24 de Setembro | Carla Ferreira

Utentes de Centro de Dia:
10 de Setembro | Maria da Conceição Pais - 87 anos

20 de Setembro | Maria Dolores dos Santos - 65 anos

25 de Setembro | Silvina Maria  Prudêncio - 75 anos

19 de Setembro | Maria Celeste Patrício  - 89 anos 

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
02 de Setembro | Maria Deolinda Pereira - 93 anos

14 de Setembro | Eugénio António Baptista - 98 anos

27 de Setembro | João da Silva  - 83 anos


