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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 Ricarda Pantana, está connosco no Centro de Dia há 13 anos. É muito brincalhona e adora
divertir-se. Está sempre disponível para os nossos passeios e nunca perde uma boa jogatina, quer
seja de cartas ou dominó, o seu jogo de eleição. Adora jogar o lotto e o bowling, é uma das jogadoras
mais antigas da nossa equipe de bowling. É um prazer ter utentes assim tão participativos e bem-
dispostos.

A nossa Utente Maria Teresa Neves, que é a nossa utente de Serviço de Apoio Domiciliário mais
Antiga resolveu nos escrever um texto de apresentação e aqui está ele, espero que gostem. 

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



Família Avós - Utentes
Surpresa

Confesso que foi com bastante surpresa que recebi a notícia de que sou eu a utente mais antiga dos
Avós. Já lá vão dezasseis anos. Quem diria?!

Esta notícia me fez recuar no tempo e dei comigo a recordar diversos rostos de utentes que conheci e
com quem conversava na altura em que ia buscar o almoço. Lembro-me do Sr. Pedro, que esculpira
uma das imagens do nosso Padrão dos Descobrimentos em Belém; ele chegou a levar o álbum com
as fotografias dos seus trabalhos para nós vermos e apreciarmos. Lembro-me da D. Eva, uma
senhora muito alta e simpática e a doce D. Florinda, o Sr. Neves, a D. Celeste na sua cadeira de
rodas, a D. Glorinha e a D. Lurdes...tanta gente simpática que aí conheci.

Quanto aos funcionários, conheço a Antónia e a Catarina desde sempre e também a Paula cozinheira.
A Lurdes e o Nuno também os conheço de há muito e com a Fátima tenho tido um contacto mais
próximo porque somos vizinhas e frequentamos a mesma igreja. Na secretaria, sempre lá vi a Rute e
a Andreia. A Drª Filipa, conheço-a desde que deu entrada na Instituição, pois ainda conheci a sua
antecessora.

Mencionei os que conheço há mais tempo e peço desculpa se estou a esquecer alguém.

São todos como uma família que se dedica aos seniores com toda a atenção e desvelo e o carinho a
que todos nós somos tão sensíveis.

Sinto-me grata pelo serviço que me prestam, pois entregam-me diariamente o almoço, o que me deixa
mais tempo livre para as lições que presto aos meus alunos. Além disso, vêm semanalmente fazer a
higiene da casa.

Não foi por acaso que a minha primeira participação na gazeta foi com uma poesia que dediquei a
estas funcionárias tão simpáticas e tão certinhas no seu trabalho.

Por ser a utente mais antiga, pediram-me para escrever um texto sobre a minha pessoa, mas que
posso eu acrescentar a tudo aquilo que mensalmente vos tenho vindo a escrever na gazeta e onde
sempre vos revelo algo de mim, uma vez que relato sempre factos verídicos que vivi no passado.

Tenho uma paixão que é o ensino e sinto que tenho toda a paciência do mundo para os meus alunos
e para ir ao encontro das suas dificuldades, ajudando-os a vencê-las, misturando em boas doses o
trabalho, a disciplina, a amizade, compreensão e a tal paciência tão indispensável.

É um prazer transmitir-lhes ensinamentos e ir notando os seus progressos. Comparo-os a uma flor em
botão que, a pouco e pouco, vai desabrochando até surgir em todo o seu esplendor. Não esqueçamos
que são os homens e mulheres de amanhã a quem devemos transmitir valores morais, educação e
cultura.

Quanto à  minha idade,  caminho a passos largos para aquele número redondo, os oitenta, o que me
parece irreal e faz-me sorrir, sentindo gratidão por já ter chegado até aqui e com o firme desejo e
vontade de viver o que me resta com saúde, paz e a capacidade de continuar a ser útil, prestando o
meu serviço até ao fim. Assim Deus me ajude!
        Maria Teresa Neves



Atividade de estimulação cognitiva
O Inverno

Iniciámos o ano com algumas fichas para trabalhar o tema da estação do ano em que nos
encontramos: o Inverno. 

⦁ Encontrar Galochas

Esta atividade consistiu numa galocha gigante cheia de pequenas galochas no seu interior. Pretendia-
se que os utentes identificassem as várias galochas iguais à pintada de preto para, seguidamente, as
pintarem da cor que quisessem.
Foi uma atividade muito engraçada, onde os utentes encontraram não só as respetivas galochas,
como outras botas mais pequenas. Deste modo divertido e lúdico, trabalhamos e estimulamos o nosso
cérebro mesmo sem nos apercebermos. 

 
⦁  Pintura de Inverno

Nesta pintura padrão, o utente tem de exercitar o cálculo mental, fazendo contas de somar e subtrair.
O objetivo é fazer os cálculos matemáticos para através do resultado obtido saber de que cor colorir o
respetivo desenho.
Nesta atividade de estimulação cognitiva, trabalhamos a motricidade fina, a pintura, o cálculo mental,
a atenção, a memória e a perceção visual do desenho. Apesar de algumas dificuldades terminámos a
tarefa com sucesso e pintámos um bonito boneco de neve que ficou a embelezar as paredes do nosso
corredor.



Atividade de estimulação cognitiva
O Inverno

⦁ Jogo das diferenças

Sempre com a temática da estação do ano presente, retirámos algumas imagens de diferenças
Invernais, distribuímos em papel pelos utentes que quiseram participar na atividade e demos alguns
minutos para, de forma individual, encontrarem as diferenças. Em seguida, utilizando a televisão da
sala, mostrámos as respetivas imagens e, em grupo, tentámos descobrir as diferenças entre as duas
imagens. 

 



Dia do Obrigado

No dia 11 de Janeiro comemorou-se o Dia Internacional do Obrigado. Para
assinalar esta data, os utentes decidiram elaborar uns postais, ainda alusivos
à temática de Natal, com o intuito de agradecer aos funcionários dos “Avós”
todo o carinho, dedicação e profissionalismo.

Os postais foram pintados, dobrados e cortados pelos utentes que assinaram
e entregaram aos funcionários este “miminho”, que muito agradou a todos os
que diariamente cuidam dos nossos utentes no Centro de Dia e em casa.
Também recebemos algumas mensagens de agradecimento por parte dos
familiares dos nossos utentes que nos enchem o coração:

“Hoje é o dia de dizer “Obrigada”! De mim, têm todos os dias um “grande
Obrigada” pelo amor, carinho e dedicação com que recebem os nossos
queridos familiares. A toda a equipa dos “Avós” hoje e sempre “OBRIGADA”.
Delfina Rebeca, filha da utente de Centro de Dia, D.Maria Antónia Raimundo.



O Florista

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves 
   Desta vez faço um intervalo nos meus Instantes Mágicos para vos relatar um pequeno incidente

de que me lembrei ao escrever o meu último texto, pois este igualmente se passou em Londres.

Era com certa frequência que eu visitava a biblioteca para consultar alguns livros e, no meu

regresso, era certo e sabido eu passar pelo vendedor de flores que tinha uma bancada na rua

muito  bem recheada, desde as flores mais singelas até às magníficas rosas e orquídeas. Havia

para todos os preços e gostos.

Eu normalmente comprava um raminho de lírios amarelos que colocava numa jarra sobre a mesa

na qual estudava. Sentia-me assim mais acompanhada, pois aquelas flores pareciam sorrir-me.

Aconteceu que, numa dessas vezes em que me dirigi ao florista, ele entregou-me as flores e, no

momento de lhe pagar, vi o autocarro surgir de repente e...nem esperei pelo troco que o pobre

homem me estendia na sua mão, mas que eu não recebi, correndo de imediato para não perder o

transporte que me convinha para não chegar atrasada ao almoço, pois os britânicos detestam

atrasos. Mal entrei no autocarro ainda vi o pobre homem a correr com as moedas na mão,

tentando alcançar-me, mas a porta do autocarro já estava fechada.

Passaram cerca de duas semanas até eu voltar a fazer aquele trajeto; dirigi-me ao florista e

esperei a minha vez de ser atendida e, enquanto esperava, reparei que ele, já bem na casa dos

setenta, tinha sempre o cuidado de limpar as mãos molhadas das flores, antes de receber o

dinheiro dos clientes e de lhes entregar o troco. Pedi o habitual raminho de lírios e, qual não foi o

meu espanto quando, junto com o raminho, o pobre homem me entregou uma linda rosa branca

matizada de vermelho e de longo caule e, perante o meu ar perplexo e hesitante, ele apenas

disse: “please accept” (por favor aceite) e nesse instante fez-se-me luz: estava, daquela forma, a

restituir-me o valor do troco que eu não recebera da outra vez.

Aceitei de bom grado e coloquei-a  num solitário de onde ela parecia olhar, com ar sobranceiro,

para os humildes e sorridentes lírios na minha mesa de estudo e aquela rosa pareceu-me eterna,

pois durou, durou imenso e eu não pude deixar de pensar  naquele gesto vindo de alguém tão

simples e humilde, um gesto que demonstrou a sua honestidade de uma forma discreta e de

elegante cavalheirismo, que muito apreciei.

Maria Teresa Neves
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Jogo das 10 Diferenças
O Desafio para este Mês é um jogo já conhecido por todos.
É o famoso jogo das diferenças! Desta vez propomos que encontre as 10 que
estão nas imagens.



Aniversários do Mês de Janeiro
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:
12 de Janeiro | António M.

21 de Janeiro | Fernando Marques

23 de Janeiro | Jorge Peixoto 

26 de Janeiro | Carla Godinho 

Utentes de Centro de Dia:
10 de Janeiro | Lídia Felismina Rico – 87 anos

13 de Janeiro | Cidália Martins Zacarias – 76 anos

20 de Janeiro | Maria Inês Jalles – 78 anos 

23 de Janeiro | Natalina Caetano Monteiro – 84 anos

25 de Janeiro | Maria dos Anjos Martins da Silva Nunes – 83 anos 

 
 
Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
08 de Janeiro | Maria de Assunção Rosa - 94 anos

10 de Janeiro | Fernanda Fernandes D’Almeida Ribeiro Dias – 90 anos 

27 de Janeiro | João Lopes Roda  – 96 anos


