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Arraial dos Santos Populares

 Entramos no Mês de Maio com um convite para todos, com a aproximação dos meses de verão e
celebração dos Santos Populares.
Anunciamos que vamos ter no próximo dia 28 de Junho o nosso Arraial de S.Pedro. Garanta já a sua
inscrição através dos contactos 219230466 / 927804700.



No dia 26 de Maio, comemorámos o Dia da Ascensão que se comemora 40 dias depois da Páscoa. Como é habitual,
cumprimos a tradição e fomos apanhar a espiga com os utentes e depois fizemos o famoso ramo da espiga para
todos os utentes do Centro de Dia. Foi um dia muito bem passado que os nossos utentes apreciaram bastante.
Os significados dos componentes do Ramo da Espiga:
As Espigas
As espigas devem ser sempre em número ímpar, e são a parte mais importante do ramo. Podem ser de trigo,
centeio, aveia, ou qualquer outro cereal. Representam o pão, como a base do sustento da família, e a fecundidade.
A Papoila
Com a sua cor vibrante e quente a Papoila significa neste ramo o amor, e a vida. Sendo a parte mais garrida do
ramo acaba por ser também aquele que mais se decai com o ano a passar, ao escurecer e secar.
O Malmequer
Simboliza no ramo a riqueza, e os bens terrenos. Isto pelo seu branco simbolizar a Prata, e ao mesmo tempo o
amarelo simbolizar o Ouro.
A Oliveira
A Oliveira acaba por ter um duplo significado no Ramo da Espiga. Em parte significa a Paz, a o desejo pela mesma.
Sendo que é um dos símbolos da Paz desde a antiguidade. Ao mesmo tempo é o símbolo da Luz, visto do seu óleo,
azeite, se encherem as lâmpadas que alumiavam as casas. Sendo que esta Luz pode ser interpretada como o
sentido divido da mesma, significando a sabedoria divina.
O Alecrim
Tal como a Oliveira é uma presença constante pelo mediterrâneo. Com o seu cheiro forte e duradouro, e sendo uma
planta que resiste a quase tudo, simboliza no ramo a força e a resistência. Ao contrário da Papoila avançando no
ano o seu cheiro vai-se aguentando, e a sua presença torna-se cada vez mais notada no ramo.
A Videira
A representação do vinho, tão importante para a nossa cultura e tradição, no Ramo da Espiga vem naturalmente da
Videira. Naturalmente também a associação à alegria também tão ligada ao Vinho na nossa cultura passa também
por esta planta.

Estas são as plantas principais do Ramo da Espiga, sendo que tradicionalmente qualquer outra planta que surja
durante a caminhada do Dia da Espiga pode ser adicionada para embelezar. No entanto reza a tradição que não
falte nenhuma das acima, para não faltar o que ela representa.

 

Dia da Espiga
 



Dia da Mãe
No dia 1 de Maio surpreendemos as nossas mães com um miminho: um saco de biscoitos com uma saqueta de chá
numa caixinha original.

Esta foi uma maneira de dar valor aos pequenos gestos. 

A mini-caixa do Dia da Mãe foi feita com todo o amor e dedicação pelas funcionárias dos “Avós” para as nossas
utentes do Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Esperemos que tenham bebido um belo chá, em excelente companhia e que este Dia da Mãe tenha sido
memorável e tranquilo. 

XXVIII Encontro de Grupos Corais de
Reformados e Idosos do Concelho de Sintra

 No passado dia 24 de Maio de 2022, a convite da Câmara Municipal de
Sintra, fomos assistir a mais um encontro de Grupos Corais de
Reformados e Idosos do Concelho de Sintra.

Os nossos utentes apreciaram bastante esta atividade que lhes permitiu
sair do seu ambiente habitual e cantar músicas alegres e conhecidas do
seu tempo de mocidade.



Passeio ao Santuário de Fátima
No dia 25 de Maio de 2022, retomámos os nossos passeios fora do concelho de Sintra, rumo ao Santuário de
Fátima.

Este é um dos passeios mais esperados pelos nossos utentes e este ano teve um sabor especial pois já não
íamos ao Santuário há 3 anos devido à pandemia.

Na chegada ao Santuário fomos até à Capelinha das Aparições, para fazermos o nosso culto, onde assistimos
ao rosário e à missa. No final da missa, fizemos a queima das velas dos utentes que assim o desejaram.

O nosso almoço foi no Hotel 3 Pastorinhos, mesmo em frente ao Santuário, onde fomos muito bem recebidos. 

Correu tudo muito bem, passeámos, rezámos e viemos com a alma e o coração mais apaziguados. 



Atividade de estimulação cognitiva
 

Jogo Antigo/Actual
 No dia 20 de Maio de 2022, as nossas estagiárias da Escola Secundária Santa Maria do curso
profissional “Técnico de Apoio Psicossocial”, fizeram uma atividade com os nossos idosos, onde
conciliaram a atividade física com a estimulação cognitiva.

A atividade consistia num percurso desenhado no chão onde os utentes faziam o percurso labiríntico.
No final, foi-lhes apresentada uma imagem que os utentes tinham de categorizar, indicando se
pertencia a uma imagem antiga ou atual.

A atividade foi divertida e muito dinâmica e os utentes gostaram muito.



Circuito de ginástica
 Todas as quartas-feiras à tarde, fazemos o nosso
circuito de ginástica sem bengalas, muletas ou
qualquer tipo de ajuda técnica. 

Os utentes mais autónomos fazem um percurso diferente,
com acesso à rua caminhando livremente. 

No final fazemos sempre um pequeno bailarico.

Primavera
 No início do mês de Maio, resolvemos fazer a Primavera para alegrar o nosso corredor.

 Elaborámos umas flores em papel para enfeitar o seu vestido e aplicámos também umas bonitas borboletas
em papel cor-de-rosa. 

No final, pintámos as letras da palavra Primavera com desenhos alusivos a esta estação do ano para que a
nossa prima ficasse deslumbrante. 



Sopa de Letras
O Desafio para o Mês de Maio é a nossa tradicional Sopa de Letras, encontre
as 12 flores que estão baralhadas.



Aniversários do Mês de Maio
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:
103 de Maio | Maria de Lourdes Machado

10 de Maio | Margarida

Utentes de Centro de Dia:
10 de Maio | Maria Antónia Raimundo – 90 anos

16 de Maio | Teresa de Jesus Ferreira – 86 anos

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
12 de Maio | Rosa Rodrigues Gomes – 85 anos

15 de Maio |  Rosa Margarida Teixeira – 92 anos

22 de Maio | Ilda Figueiredo  – 79 anos 

24 de Maio | António Augusto de Almeida – 90 anos

28 de Maio | Mª Beatriz Ferreira Parada Oliveira – 83 anos  


