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ATIVIDADES DE MARÇO 
 

Após meses de ausência de celebrações religiosas devido ao confinamento, no 
dia 19 comemorámos o Dia de São José e o Dia do Pai com uma cerimónia 
celebrada pelo Sr. Padre Luís Freire, respeitando todos os cuidados de higiene 
e distanciamento. Estiveram presentes o Sr. Presidente Dr. Brito Rocha, Vice-
presidente Sr. Branco Barata e outros membros da Direção, assim como 
dezenas de residentes e funcionários. Foi uma cerimónia muito bonita e 
importante que encheu o coração de todos os presentes. No final, o Sr. Dr. Brito 
Rocha agradeceu o trabalho de todos e o empenho que tiveram durante o 
confinamento para que tudo corresse da melhor forma. Falou também dos 
cuidados a ter no futuro, porque os perigos ainda não terminaram. Como 
habitualmente, foram oferecidas lembranças, que alguns idosos colaboraram na 
sua confeção, a todos os residentes do Lar e utentes do Apoio Domiciliário. 
Agradecemos ao grupo de funcionários que participaram nos ensaios dos 
cânticos e que colaboraram para tudo corresse bem.  
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Mensagem do Vice Presidente 

 
-MEDO, NÃO. RESPEITO, SIM- 

 
A Humanidade continua vítima do 
inimigo, o “COVID-19”, a sofrer 
horrores. Uma pandemia que leva à 
morte milhões de pessoas. Perante tal 
inimigo, invisível, não podemos 
mostrar medo, porque o medo 
alimenta o medo e, muito fortalecido, 
facilmente esmaga quem não respeita 
as regras propostas pelas 
Autoridades da Saúde. Daí o que vem 
acontecendo nos hospitais, onde os 
profissionais da saúde, considerados 
insuficientes para as necessidades, 
trabalham até à exaustão para salvar 
vidas. Em vez de medo, haja 
RESPEITO pelo inimigo que ataca e 
pode matar. Não obstante a mega 
operação de vacinação a realizar em 
todo o Mundo, esperança da 
Humanidade, devemos agir de modo 
a evitar os contágios. Em homenagem 
aos largos milhares de pessoas que 
faleceram com o “covid-19”, em louvor 
e agradecimento a todos os 
profissionais da saúde, tenhamos 
RESPEITO pelo vírus e amor ao 
próximo. Celebramos as Festas da 
Páscoa que nos recordam e vivemos 
a Paixão, a Morte e a Ressurreição de 
Jesus. Alegremo-nos porque a Vida 
venceu a morte. Cristo venceu a 
morte e prometeu que um dia 
estaremos com Ele. Aleluia, Aleluia. 
 
 

 
 

José Branco Barata 

Comemorámos no dia 29, o “Dia do Teatro”.  De manhã tivemos leitura 

sobre Teatro, adivinhas e provérbios. Pela tarde, na sala de convívio do 

Bar e nas salas das enfermarias, foi representada uma pequena peça de 

teatro “A Velhinha” em que duas residentes com mais de 80 anos foram as 

protagonistas da história, mostrando, mais uma vez, os seus dotes na 

representação. Foram feitos ensaios nas duas últimas semanas que 

antecederam este dia. Ficaram todos muito agradados e satisfeitos, pela 

história e pela dedicação das duas atrizes. Foram muito aplaudidas.  

Comemorámos no dia 22 de março o “Dia da Árvore”. 

Deslocaram-se ao jardim, muito bem-dispostos, cerca de duas 

dezenas de residentes, uns apenas para assistirem à plantação 

de uma oliveira, enquanto outros quiseram mesmo participar. 

Trabalho que outrora muitos deles fizeram. Falámos também da 

importância das árvores e sobre os cuidados a ter com as 

mesmas. Tiram-se fotos para registar o momento.   

No dia 8 comemorámos o” Dia Internacional da Mulher”, com leituras de 

histórias sobre grandes Mulheres na vida política e social.    

 

Retomámos no dia 11 as Sessões de Cinema português. 

 

Todas as terças-feiras pelas 10:30h, o setor de psicologia orienta sessões 

online de psicoeducação desenvolvidas pela estagiária de psicologia da 

UBI, onde são abordados diversos temas alusivos à saúde mental da 

pessoa idosa.   

 

No dia 31 cantámos os parabéns a todos os aniversariantes do mês, 

seguindo-se de um lanche convívio.  

 



 

 

  

 

Feliz Aniversário 

 
 

 

Programação de Abril 

Atividades Agendadas 

• 01 – Celebração da Via-Sacra no jardim do Lar 

• 05 – Atividade promovida pelo grupo AbertaMente na sala de 

convívio do Bar (online) 

• 06 e 08 – Comemoração da Páscoa – Caça aos ovos e jogos 

nas salas, com oferta de ovinhos e coelhos de chocolate 

• 09, 16, 23 e 30 – Continuação das sessões de psicoeducação 

pelas 10:30h da sala de convívio do Bar (online) 

• 15 – Comemoração do Dia do Mundial da Arte 

• 16 – Comemoração do Dia Mundial da Voz 

• 23 – Comemoração do Dia Mundial do Livro  

• 28 – Comemoração do Dia Mundial da Dança e Lanche convívio 

dos aniversariantes do mês 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Sessões de cinema 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio 

• Trabalhos manuais alusivos ao Dia da Mãe 

• 03 – Delminda Rocha Lopes, 87 anos  

• 06 – Maria da Conceição N. dos Santos, 91 anos  

• 06 – Maria da Natividade R. S. Cascais, 95 anos  

• 11 – Maria José Correia de Matos, 80 anos  

• 15 – Francisco de Jesus Franco, 86 anos  

• 15 – Hermínio Carlos Ramos, 90 anos  

• 22 – Manuel João Loureiro Antunes, 75 anos  

• 25 – Maria Jesus de Matos Inácio, 83 anos  

ENTREVISTA A LUCINDA MARTINS 
Por Dra. Andreia Sousa e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Lucinda Nunes Martins 
 
Qual a sua idade?  
Já vou a correr para os 80 anos. Fiz 79 
a 8 de Janeiro.  
 
Qual o seu estado civil? 
Viúva, o meu homem morreu dia 1 de 
março de 2009. 
 
De que terra é? 
Nasci na Aldeia do Carvalho. 
 
Tem filhos?  
Tinha 2 filhos. O meu filho infelizmente já 
faleceu e a filha está na França. Está lá 
ela, os 5 netos e 6 ou 7 bisnetos. Estão 
todos na França. 
 
Qual foi a sua profissão? 
Nas fábricas. Comecei a trabalhar desde 
garota a fazer cortes nas fábricas. Tinha 
uns 10 anos para aí. Ia à fábrica, à 
"Sociedade fabricantes", pedir cortes 
para fazer em casa. Depois da escola, 
estive 3 meses na fábrica "Emídio 
Rogeiro", depois saí de lá e fui pedir  
 

 
trabalho à Nova Penteacão. Estiive lá dos 13 
aos 17 anos a trabalhar nos contínuos, a 
encher as bobinas. Depois casei aos 17 anos 
e, entretanto, tive os filhos. Mais tarde, meu pai 
morreu e tive que deixar o trabalho para ir viver 
com minha mãe para a quinta. Depois minha 
mãe foi viver para a Alemanha com uma das 
minhas irmãs. Eu, para não me ver sozinha, 
peguei nos filhos e fui ter com o meu marido à 
França, onde criei e casei os filhos. Lá trabalhei 
numa fábrica de papel. Gostei muito de lá 
estar. Após 35 anos, o meu marido ficou muito 
doente e vim para Portugal com ele. 
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Gostava muito, sempre gostei. Só me reformei 
aos 60 anos. 
 
Frequentou a escola?  
Aos 12 anos fui para a escola do Canhoso. Os 
meus pais não queriam que eu estudasse, mas 
a polícia ameaçou-os, disse que lhes 
passavam uma multa se não me deixassem ir 
para a escola. Estive lá pouco tempo, mas 
ainda fiz o exame da 3 classe. 
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Entrei no dia 3 de dezembro de 2019.  

 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Vim para o lar porque vivia sozinha em casa. 
Já não consegui arranjar uma mulher para 
me ajudar a fazer a vida de casa. 
 
E gosta de estar no Lar?  
Tenho gostado de cá estar. Mas às vezes 
também me enervo. 
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Passo os meus dias a ver televisão, dou 
umas voltas ao jardim, converso com as 
minhas colegas, e assim se passa o tempo. 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
A minha filha da França veio cá no início 
deste mês. Ela liga-me também muita vez. 
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