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Dezenas de utentes deslocaram-se até a capela do Lar no dia 27 para assistir 
à celebração da santa missa dada pelo Sr. Padre Rafael Morão. A satisfação 
dos utentes foi notória nos seus rostos.  

 

Após a missa houve um lanche convívio para os aniversariantes do mês, na 
sala de convívio do bar, como já é habitual. Muito bem-dispostos, cantaram os 
parabéns, apagaram as velas e comeram do delicioso bolo. 
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Mensagem do Vice Presidente 

DESEJOS para 2023 

 Nas noites de Passagens de Ano, manda a 
Tradição que, ao sinal da contagem 
decrescente dos últimos segundos do ano 
velho, entre muitas brincadeiras, as pessoas 
façam um pedido de desejos enquanto vão 
comendo doze passas de uva. Após o ritual, 
termina a “cerimónia” com brindes de 
bebidas espirituosas. Os desejos são para o 
próprio ou familiares, incluindo a saúde, o 
dinheiro, os amores, o sucesso na vida, etc. 
Se os desejos são correspondidos ou não, 
cada um saberá. Infelizmente, talvez sejam 
esquecidos os desejos de melhor qualidade 
de vida, mais Paz e menos guerras, maior 
desenvolvimento no País, menos fome no 
mundo, mais respeito pela Natureza, nossa 
“Casa Comum”, melhor e mais célere 
Justiça, mais empregos com salários dignos 
e justos, mais atenção e ajudas às 
Instituições de cariz social, reduzir os 
números na Pobreza, acabar com o 
escândalo dos sem abrigo, proteger os 
casais com leis favoráveis a poderem ter 
uma casa, criar leis de fácil compreensão e 
sejam igualmente aplicadas a todo o 
cidadão. Importante, desejo de mais 
cuidados e mais respeito pelas pessoas, nas 
áreas da Saúde e da Educação. 
Desconhecemos o que poderá vir a ser o 
Ano Novo de 2023, mas pelo que nos é 
evidente aos níveis Local, Nacional e 
Internacional, não podemos ser ingénuos 
nem deixar de ser, prudentemente, 
pessimistas. A ver vamos. FELIZ ANO 
NOVO. 

José Branco Barata 

O grupo de cantares “A Lã e a Neve”, veio ao lar 
no dia 18 fazer mais uma atuação, mostrar o 
carinho e simpatia que tem pelos nossos 
residentes. Muitos Idosos e funcionários 
cantaram e dançaram ao som das suas músicas 
populares em grande convívio e animação. 

Dia 16 tivemos muita alegria e animação no Lar. 
Pelas 14h veio atuar na sala de convívio do bar, a 
tuna da UBI, “Moçoilas”, com as suas músicas 
académicas e danças prenderam a atenção de 
todos os presentes.  

 

Nesse mesmo dia, há hora do lanche, no 
refeitório, atuou o “Duo Musical Luís Carvalho e 
esposa”, que a todos agradou com as suas 
músicas populares. Muitos residentes cantaram e 
dançaram, mostrando a sua boa disposição e 
vontade de se divertir. Foi uma tarde de alegria e 
grande animação que agradou a todos os 
presentes. 
 

No dia 21 no refeitório, muitos utentes e funcionários marcaram presença no 
tradicional Lanche Convívio de Natal. A atuação dos nossos residentes foi 
o ponto alto da festa. Um grupo de 10 utentes, depois de três semanas de 
ensaios, surpreenderam todos os presentes ao dançarem algumas danças 
de folclore. Vestidos a rigor irradiaram alegria, cor e muita animação. 
Seguiram-se os cânticos de Natal. Seguiu-se o lanche convívio de Natal. 
Ainda com a mesma alegria, fomos cantar e dançar nos restantes pisos. 
Todos os residentes do Lar e do SAD recebeu uma prendinha de Natal. 
 
 

A Happy Wish, também teve connosco em formato online 
para mais uma atividade.  

 

Ao longo do mês, também decorreram muitas outras 
atividades: sessões de cinema português, atelier de beleza, o 
atelier de costura, ginástica, atividades de Estimulação 
Cognitiva e trabalhos manuais alusivos ao Natal.  

 

O Núcleo de Psicologia da UBI e os alunos do 3º ano da 
Escola do Teixoso enviaram Postais de Natal aos nossos 
residentes.  
 



  

Feliz Aniversário 
Programação de Janeiro 

Atividades Agendadas 

• 06 – Atuação do grupo “Vozes do Cai” - Cantar as Janeiras  

• 08 – Atuação do grupo de cantares do Teixoso “A Grande Roda” 

• 11 – Visita à UBI - Atelier de confecção, oficina das malhas, têxtil 

e departamento de química.  

• 18 – Festejar o Dia Internacional do Riso 

• 26 – Atividades com o grupo de estudantes da UBI – Happy Wish 

• 30 – Festejar o Dia Mundial do Puzzle 

• 30 – Estudantes de medicina da UBI vêm ao Lar interagir com os 

utentes e Vinda ao Lar do grupo de formandas do curso de 

cabeleireiro 

• 31 – Missa mensal e comemorar os aniversariantes do mês        

Atividades Regulares 

• Atelier de beleza e Atelier de costura 

• Ginástica e Jogos na sala de convívio  

• Trabalhos Manuais alusivos ao carnaval  

• 02 – António Inácio da Cruz, 43 anos 

• 02 – Maria Rosalina, 97 anos 

• 10 – Maria Aurélia Batista Podão, 85 anos 

• 11 – Victor Manuel Matos Correia, 50 anos  

• 11 – António Carlos da Cruz, 72 anos 

• 17 - José dos Reis Silva, 93 anos  

• 19 – Manuel Mateus Alves Pereira, 89 anos  

• 25 – Maria Alice Duarte Xisto, 62 anos  

• 31 – Maria Rosalina N. R. B. Gomes, 70 anos  

ENTREVISTA Sr. FERNANDO PINTO 
Pela Psicóloga Dra. Andreia Sousa e pela Animadora D. Graça Aguilar 

Como se chama? 
José Fernando Pinto  
 
Qual a sua idade?  
Tenho 84 anos. Nasci a 30 de dezembro 
de 1938. 
 
Qual o seu estado civil? Tem filhos?  
Sou casado. Tenho 2 filhos, um está cá 
na Covilhã e a outra filha está para 
Lisboa. Tenho 1 neto de cada filho.  
 
De que terra é? 
Nasci na freguesia de São Pedro na 
Covilhã. Depois fui viver para o Bairro da 
Alegria, fiz lá a escola…casei e vivi uns 
anitos em Santa Maria, fui para a França 
e depois quando voltei, fui novamente 
para o Bairro da Alegria com a minha 
mulher. Vivi lá uns 50 anos, ainda 
mantenho lá a casa. 
 
Frequentou a escola?  
Andei na Escola Central até aos 14 
anos. Tenho a 4ª classe.  
 
Qual foi a sua profissão? 
Comecei a trabalhar com 14 anos. Fui 
para uma barbearia aprender a ser 
barbeiro. Tive lá meio ano. Depois fui 
para um armazém de mercearia até aos 
18 anos. Depois saí do comercio e tive 
numas empresas de confecção.  Fui 
para a Indústria de Malhas e confecções, 
era a Decor Malha. Tive lá muitos anos.  

Além dos meus 2 patrões, eu era o único 
homem na fábrica. Eu tomava conta de todas 
das máquinas, era afinador de máquinas. A 
fábrica tinha cerca de 70 mulheres a trabalhar. 
Lá tive que aturar aquela malta toda, não era 
fácil. Depois a empresa começou a decair e 
mudei para a Indústria de Lanifícios onde tive 
cerca de 12 anos. O patrão era meu amigo, 
erámos da mesma idade, depois infelizmente 
ele suicidou-se e o filho tomou conta da fábrica. 
Ele rapazito novo, pensava que mandava em 
tudo…eu cheguei um dia ao pé dele e disse 
que podia mandar na fábrica e nas máquinas, 
mas que em mim não mandava. Rescendi o 
contrato e ele teve que me endemizar. Fui para 
o desemprego e depois acabei por me 
reformar.  
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Eu gostei de estar na Indústria de Malhas. Mas 
até lá tive que passar por outras empresas 
pequenas, tive que aprender muito para chegar 
onde cheguei. É assim que se sobe na 
profissão. Ainda tive 1 semana no Porto a 
aprender a manusear as máquinas…progredir, 
mas sempre com conhecimentos. Tive vários 
trabalhos.  
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Há 3 meses. Vim com a minha mulher. 
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Decidi…quer dizer eu por mim não vinha, mas 
a doença da minha mulher fez-me tomar esta 
decisão. Ela tem alzheimer. Estes últimos 2  

anos foram muito complicados. Tive que 
tratar dela. Tinha que fazer tudo…o comer, 
tratar da roupa da casa… de tudo. Cheguei a 
um ponto que estava psicologicamente 
cansado, estava exausto. Ela as vezes já 
nem me conhece, não se orienta… já nem 
conhece o filho. Eu tenho que a orienta-la em 
tudo. É a doença, ela coitada não tem culpa. 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto, mas preferia estar na minha casa.  
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Passo os dias entretido aqui no Lar. A 
orientar a minha mulher, a descansar… as 
vezes de manhã, enquanto ela fica a 
descansar na sala das mulheres, saiu do Lar, 
dou a minha voltinha ao pelourinho e as 
vezes vou até à minha casa. 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos? 
Tenho algumas visitas. A minha filha liga-me 
todos os dias e também estou com o meu 
filho quase todos os dias. 
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