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Coroas de Natal

No mês de Natal, não poderíamos deixar de fazer mais enfeites para alegrar
esta quadra festiva. Decidimos fazer umas coroas de Natal com a técnica do
macramé no preenchimento e, posteriormente, utilizámos enfeites antigos
(bolas, fitas, sinos), para enfeitar as mesmas, reciclando os enfeites de outros
anos e, assim, criámos umas novas coroas.

As coroas ficaram muito harmoniosas e enchem não só o olho mas a sala
onde se encontram. 
Os nossos utentes ficaram muito contentes com o resultado final. 



Festa de Natal

No passado dia 17 de Dezembro realizámos a nossa festa de Natal nas
instalações do Centro de Dia. Este ano a festa foi especial pois, para além da
brilhante e animada atuação das funcionárias das equipas de SAD e Centro de
Dia, fomos presenteados com a atuação dos nossos utentes de Centro de Dia
que cantaram e encantaram todos com a sua música. Foi maravilhoso contar
com a participação dos nossos utentes! 

Depois de tanta animação, foi com um lanche natalício que terminou este dia
de muita animação, cor, música e alegria. 



Doce de Natal dos Avós
Como já é habitual, fizemos o nosso doce de abóbora de Natal. Este doce já
faz parte da nossa história pois todos os anos fazemos este doce para ser
vendido na nossa venda de Natal. 

O doce é feito pelas cozinheiras e os nossos utentes ajudam a decorar os
frascos, tornando-os mais apelativos para serem vendidos.



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 Celeste Patrício, foi durante mais de uma década utente de Centro de Dia, participando com
entusiasmo em todas as atividades e  desafios propostos. Na sequência do Covid-19 e do período de
maior isolamento que a pandemia obrigou, a utente já não teve condições físicas para regressar ao
nosso Centro, passando a ser apoiada pela Instituição no seu domicílio. É uma utente muito querida
por todos nós, pois fomos construindo uma relação de grande proximidade e amizade com ela ao
longo dos anos. Está sempre alegre e pronta para nos mostrar um sorriso e nós retribuímos todos os
dias com um abraço e um sorriso de volta. 

O utente Francisco Realinho, está connosco no Centro de Dia há 8 anos. É um utente muito bem-
disposto e brincalhão que adora abraços e mimos de todos. Apesar das suas dificuldades em se
expressar, consegue sempre fazer-se entender e nós conseguimos sempre perceber o que o nosso
“Xiquinho” quer ou não quer. O Sr.Francisco também gosta muito de passear. É presença assídua nos
nossos passeios de Verão e, claro, come sempre a sua bola de Berlim com creme . Adora estar no
Centro de Dia e já não abdica da nossa companhia durante a semana e nós da companhia dele! 
Todos têm um papel essencial nesta “Família Avós”. A todos um muito obrigado por fazerem parte
dela!



Presépio de Natal
 Com um saco cheio de enfeites, faltava o nosso presépio para completar as decorações Natalícias.
Este ano o desafio foi construir um presépio de madeira em tamanho grande.

Primeiro, a nossa animadora com a ajuda do colaborador Augusto Santos, cortou a madeira com o
formato do presépio. Os utentes completaram o trabalho, pintando as figuras com tintas acrílicas.
Todos ficaram muito satisfeitos com o resultado pois conseguimos fazer um lindo presépio que
embelezou ainda mais o corredor do nosso Centro de Dia.

 

Presentes Baralhados
 Nesta quadra fizemos várias atividades de estimulação cognitiva, mas esta foi sem dúvida a mais
exigente do ponto de vista cognitivo.

 Primeiramente foi necessário recortar as bolas. Depois, seguir a sequência padrão, ou seja, cada
presente estava representado por uma bola. Os utentes tinham de colocar debaixo de cada presente a
respetiva bola, sendo que em toda a folha existiam vários presentes baralhados. Esta atividade
demorou vários dias e foi feita com o apoio da animadora sociocultural. 

Todos se esforçaram muito e conseguiram encontrar a estratégia perfeita para atingir o objetivo final
com sucesso.

 



Instantes Mágicos IV

Texto da Utente D. Maria Teresa Neves 
   Na sequência dos instantes mágicos, venho hoje relatar algo que se passou há bastantes anos

atrás, quando eu era estudante em Londres. Estávamos na semana do Natal e minha amiga

Johanna e eu resolvemos presentear-nos com uma ida ao Royal Albert Hall, o mais icónico salão

de espetáculos de Inglaterra com mais de 150 anos e mandado construir pela Rainha Vitória.

Resolvemos ir lá assistir a um recital de piano.

O salão rapidamente se encheu, pois tratava-se de um pianista muito conhecido na altura e não

havia dúvida, as suas mãos arrancavam os mais melodiosos sons daquele magnífico piano de

cauda.

Deliciou-nos a sua execução e igualmente apreciei a beleza daquele enorme salão com

capacidade para mais de 5.000 pessoas.

Quando terminou o espetáculo, minha amiga segredou-me que “estava a morrer por uma chávena

de chá”, pelo que fomos lanchar no café do Hall antes de sairmos.

Terminado o lanche, começámos a caminhar na direção do metro, mas estacámos de repente ao

ouvirmos o que nos pareceu ser um bombardeamento: Pum! Pum! Pum!  Olhámos aterradas uma

para a outra e quase nem tínhamos ânimo para falar, transidas como estávamos de medo. Na rua

só um ou outro transeunte passava e era já noite cerrada. Tudo se conjugava para o terror e era

isso o que nós sentíamos. 

Foi então que tive a ideia de irmos até à esquina para espreitarmos de onde vinha todo aquele

ruído e assim fizemos. Fomos andando e quando chegámos à esquina inclinámos a cabeça para

o outro lado da rua e....maravilha! Ficámos fascinadas com o que se nos deparou diante de

nossos olhos: Um magnífico fogo de artifício que se debruçava e caía sobre as águas do Tamisa.

Havia outras pessoas ao longo da margem apreciando o belo espetáculo e então minha amiga e

eu olhámos uma para a outra e desatámos a rir...de alívio, de surpresa e também de nós próprias

pelo receio imenso que sentíramos. 

Confesso-vos que foi um verdadeiro momento mágico!

Maria Teresa Neves

 

 27.12.2021

 
 



Aniversários do Mês de Dezembro
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:
27 de Dezembro | Helena Domingas

Utentes de Centro de Dia:
01 de Dezembro | Ricarda Pantana – 81 anos

02 de Dezembro | Maria Antónia Belo – 78 anos

05 de Dezembro | Maria de Lourdes Sampaio– 83 anos 

11 de Dezembro | Rosa Martins Marinho – 86 anos 

 
 Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
03 de Dezembro | Maria de Assunção Rosa - 82 anos

04 de Dezembro | Fernando Nunes Marques – 68 anos 

07 de Dezembro | Maria GracietePiçarra  – 88 anos

31 de Dezembro | Gracinda de Jesus – 88 anos


