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Consignação do IRS
 Fazemos novamente um apelo a todos os nossos utentes, famílias, colaboradores, amigos e
seguidores para não se esquecerem de nós a partir do próximo dia 01 de Abril quando entregar a sua
declaração de IRS. Consigne 0,5% do seu IRS à nossa Instituição. É uma forma gratuita de ajudar a
nossa Instituição e os nossos utentes.
A família "Avós" agradece a todos os que puderem contribuir para esta nobre causa.



Família Avós - Utentes
 Nesta edição vamos dar a conhecer o senhor Abraão Rodrigues, que é nosso utente do Centro de
Dia há 9 anos. O senhor Abraão é um utente muito assíduo que não gosta de faltar ao nosso Centro
de Dia. É também um utente participativo nas nossas atividades, sobretudo nos treinos de bowling,
sendo um jogador bastante ativo no campeonato de bowling entre Instituições. Também gosta de
intervir nas nossas Assembleias, contribuindo com as suas ideias e sugestões. Nas festas da
Instituição gosta de dar uns passinhos de dança e, por vezes, cantar uma música para animar o
pessoal.

As tardes são muitas vezes passadas a jogar com os colegas jogos de mesa, cartas e dominó e no
bingo também já venceu várias vezes pois adora uma boa competição. 
O nosso agradecimento ao Sr. Abraão por integrar a família “Avós” ao longo de quase uma década!
Fazemos votos que continue a frequentar o nosso Centro, juntamente com a sua esposa, por muitos
mais anos. 
 

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



Santa Páscoa
 

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves 

É primavera
Ela nos traz
O sol ameno
os verdes campos
tão salpicados
 de belas flores
tão variadas
e multicores.

As árvores vestem-se
de tenras folhas
que a brisa agita
numa canção

Tudo nos traz.
tanta alegria
e tanta paz
ao coração.

É primavera.
Seu esplendor máximo
surge então com a
Santa Páscoa

Que nos convida
também a nós
a renascer.

Jesus nos chama
à conversão
 expande em nós
a Sua Luz
e nos abraça
na Sua Cruz.

Traz-nos a esperança
da salvação!

Maria Teresa Neves
21 de Março 2022

 



Ação de sensibilização - SMAS
 No passado dia 25 de Março, decorreu nas nossas instalações uma ação de Educação e Sensibilização
Ambiental, promovida pelos SMAS com a temática “Aprender a Separar”. 

As formadoras foram muito atenciosas e adaptaram a temática à nossa faixa etária, sensibilizando os nossos
utentes para a importância da separação do lixo na sustentabilidade do nosso planeta.

Começámos com um desafio que consistia em colocar os objetos que iam sendo mostrados no ecoponto correto.
De seguida, fizemos o jogo do galo utilizando como materiais um saco de pano-cru e tampas de plástico. No final,
os nossos utentes jogaram uns contra os outros e levaram para casa como recordação o seu jogo do galo e
também uma gota de água anti-stress. 

 

Obrigado por esta ação de educação e sensibilização ambiental. Ficamos ansiosamente a aguardar a próxima
visita! 



Atividade de estimulação cognitiva
 

Ginásio cerebral
 Ao fim de 6 meses concluímos as sessões do Ginásio Cerebral da Casa de Saúde da Idanha. Este
projeto é uma parceria entre a Fidelidade Comunidade, a Casa de Saúde do Telhal da Idanha e a
Câmara Municipal de Sintra.

Esta foi uma jornada duradoura, mas muito proveitosa, os nossos utentes conheceram novas
tecnologias com o robot PEPE e conseguiram juntar a estimulação cognitiva, com a actividade física,
mesmo sem se aperceberem.

Agradecemos a toda a equipa que nos acompanhou com muita dedicação e empenho nas sessões na
Casa de Saúde da Idanha. Aguardamos novas datas para levarmos este projeto a mais utentes do
Centro de Dia. 



Dia do Pai

Para assinalar o Dia do Pai no dia 19 de Março oferecemos aos nossos Pais, utentes e funcionários,
uma lembrança original para que em conjunto, Pais e Filhos, pudessem desfrutar de um momento de
partilha e convívio acompanhados de um chá e de uns deliciosos biscoitos. 

Esperamos que tenham gostado e que este Dia do Pai tenha sido memorável e tranquilo na
companhia dos Vossos filhos.



Dia Internacional da Mulher
 

No Dia 8 de Março comemora-se o Dia Internacional da Mulher e, como já é habitual, não podíamos
deixar passar esta data em branco. 

Oferecemos às nossas mulheres, utentes e funcionárias, umas lindas flores com um cartão alusivo ao
dia. 

Registámos o momento com fotografias e realizámos um pequeno filme que colocámos na nossa
página do facebook para homenagear todas as Mulheres da família “Avós”



Postal Amigo

 Em parceria com a turma do 6.o ano da Escola Básica Integrada de Colares,
iniciámos este mês o projeto intergeracional "Postal Amigo" que tem como
objetivo a troca de correspondência entre jovens e idosos. 

Os nossos utentes aderiram a este desafio com muito entusiasmo! Através
desta troca de correspondência vão ter a oportunidade de contar aos jovens
um pouco das suas histórias e, assim, dar-lhes a conhecer um pouco de si e
das suas vivências e dos tempos de antigamente. 

Pintámos os postais e escrevemos para os meninos e agora aguardamos
ansiosamente pela resposta dos alunos! Que histórias e perguntas virão no
próximo postal?



Sopa de Letras
O Desafio para este Mês é uma Sopa de Letras. São 23 palavras que terá de
encontrar.
No final pode aproveitar e pintar as lindas flores da promavera.



Aniversários do Mês de Março
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 Março | Andreia Lopes

17 de Março | Marta Santos

Utentes de Centro de Dia:
16 de Março | Luis Gouveia Pinto – 67 anos

20 de Março | Alfredo Feio Galhardo – 92 anos

23 de Março | Maria de Jesus Antunes Reis - 90 anos  

E este mês mimámos os nossos aniversariantes de Março com este delicioso bolo
caseiro de tangerina com recheio de leite creme e cobertura de framboesas  de comer
e chorar por mais! E assim terminámos mais um mês

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
23 de Março | José Luís da Fonseca Mota – 93 anos 

26 de Março | Florinda Maria Valeriano – 89 anos

28 de Março | Rosalina de Melo Pereira – 85 anos


