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ATIVIDADES DE MAIO 
 

No dia 1, Dia do Trabalhador, pelas 10h a Banda da Covilhã veio ao largo do Lar 

homenagear todas as mães, os residentes e colaboradores desta tão prestigiada casa. 

Foram colocadas colchas em todas as janelas e varandas para receber os visitantes. 

Para celebrar o Dia da Mãe à hora do almoço foram entregues lembranças a todas as 

residentes do Lar e SAD. A animadora depois de recitar o terço na sala de convívio do 

bar fez leituras de diversos poemas sobre a mãe, que agradou a todos os presentes.  
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Mensagem do Vice Presidente 

AS FIGURAS PÚBLICAS 
Na História de Portugal e, nos nossos 
dias, parece que só as Pessoas com 
atos heroicos ao serviço da Pátria, com 
exposição mediática na Comunicação 
Social, por amor ou vocação se 
dedicaram a causas humanitárias, 
merecem ser Figuras Públicas. No mês 
de Junho, celebramos, a 10, o Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades. Luiz de Camões, Poeta 
que, nos Lusíadas, imortalizou os 
Portugueses que descobriram novos 
mundos, é das maiores Figuras 
Públicas da nossa História. Os milhões 
de portugueses espalhados pelo 
Mundo, nossos compatriotas na 
Diáspora, que trabalham e prosperam 
noutros países e com as suas 
poupanças enriquecem os cofres do 
Estado, merecedores dos maiores 
elogios pela sua coragem, também são 
Figuras Públicas, também são Pessoas 
importantes. Os Santos Populares que 
o Povo celebra em 13, 24 e 29 de Junho, 
cantando “primeiro vem Santo António, 
depois São João, por fim vem São 
Pedro para a reinação”, seres humanos 
que, pelas suas virtudes, a Igreja elevou 
ao grau de Santidade, foi o Povo que os 
elegeu Figuras Públicas. Homens 
Santos de quem o Povo se apropriou e, 
como “seus”, celebra o seu Dia com 
arraiais e fogueiras, com festas 
populares e balões. Em todos os l 
Países, alguns cidadãos são agraciados 
Figuras Públicas, pessoas importantes 
por causa da sua visibilidade nos 
“media”, seja na Política, na alta 
Finança, no Desporto, na Igreja, nos 
titulares de Famílias abastadas, etc. Em 
tais indivíduos nem sempre “assenta 
bem” a denominação de “figura pública” 
pela má conduta social, ausência de 
altruísmo, pouca seriedade nos 
negócios e falsidade nas relações 
humanas. Numa Sociedade moderna e 
justa, apenas deveriam ser “Figura 
Pública” os cidadãos de bem, sérios nos 
negócios e dedicados na governação, 
cidadãos com boa conduta social, 
verdadeiros e com alto grau de 
civilidade. De contrário, são comuns. 

José Branco Barata 

Retomámos os Passeios às Terras de Origem já tão desejados pelos nossos 
residentes. No dia 4 visitamos o Teixoso e Canhoso, dia 10 o Sarzedo e 
Verdelho e dia 19 a vila Paúl. Foi notória a felicidade revelada nos seus rostos 
em visitarem a sua terra Natal, verem coisas novas e falarem com pessoas 

amigas ou conhecidas.  

O lanche convívio dos aniversariantes do mês realizou-se no 

dia 30. Sempre em boa animação e convívio. Cantámos os 

parabéns, apagaram as velas e comeram o delicioso bolo.   

Após o confinamento, fez-se o primeiro Passeio ao Jardim do Lago pela 

manhã do dia 24. A satisfação foi revelada por todos.  

 

 

No “Dia da Espiga”, dia 26, vários residentes, 
muito bem-dispostos, deslocaram-se até ao 
campo a fim de colher flores para fazerem um 
ramo. Todos estiveram em contacto com a 
natureza e a satisfação foi geral. 

No dia 1 demos início à recitação do Terço na sala de convívio do bar e nas salas das enfermarias 

todos os dias até 31 de maio.   

 

O grupo de estudantes da UBI – Happy Wish fez mais uma atividade online com os nossos residentes. 

 

Comemoramos no dia 18 o “Dia Internacional dos Museus”. Falámos de alguns museus da Covilhã 

e do Panteão de Lisboa.   

  

O “Dia Internacional da Família” foi comemorado no dia 16 na sala de convívio do bar com leituras 

sobre a importância da família e do Lar como cuidador. Terminámos com adivinhas e provérbios sobre 

esta temática.  

 

 

 

 



  

Feliz Aniversário 

 
 

 

Programação de Junho 

 

Atividades Agendadas 

• 07 – Assistir a comédia Musical – “Do Arco da Velha “no 

Dominguiso. 

• 24 e 29 – Festejar os Santos Populares com Marchas e bailes 

no Jardim/ Sala de convívio do bar.  

• Passeios às Terras de Origem 

• 27 – Lanche convívio dos aniversariantes do mês 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Passeios 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio 

• Ensaios das marchas 

• Trabalhos manuais – Santos Populares 

 

 

 

• 01 – Maria do Carmo dos Anjos Pais, 88 anos  

• 10 – Prazeres Rosa Mendes, 83 anos  

• 14 – Artur Maria, 99 anos  

• 13 – António Dias Amaral, 83 anos  

• 13 – Floriano António Félix Guedes, 71 anos  

• 21 – Mª Fernanda Fino Pinto da Silva, 82 anos 

• 23 – Arminda da Fonseca Inácio, 93 ano 

• 24 – Isaura da Silva Matias, 88 anos 

• 26 – Maria Fernanda dos S. Antunes, 65 anos  

• 29 – Teresa de Jesus Martins, 94 anos 

• 29 – Leopoldina Ferreira da Silva, 99 anos 

ENTREVISTA CONCEIÇÃO CUSTÓDIA  
Pela Psicóloga Dra. Andreia Sousa e pela Animadora D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? E que idade tem? 
Maria Conceição Pereira Custódia. 
Nasci em 1936. Sou de São Domingos, 
Aldeia do Carvalho.  
 
O que a deixa feliz? 
O que me deixa mais feliz é ter saúde. 
 
Qual o momento mais feliz da sua 
vida? E o mais triste? 
Um dos dias mais felizes da minha vida 
foi quando comecei a trabalhar. Eu 
queria muito trabalhar. O mais triste foi 
quando morreu a minha mãe.  
 
Tem amigos aqui no Lar? 
Tenho cá pessoas amigas.  
 
O que é para si a amizade? E o amor? 
Entre amigos é a amizade e o amor é da 
família.  
 
Ao longo da sua vida o que é que 
gostaria de ter feito e não fez?  
Gostava de ter casado e não casei. Fiz 
mal. Podia ter feito porque sempre tive 
bons partidos. Agora estou arrependida. 
Ainda tive um namorado, era muito 
bonito.  

 
Qual o seu maior sonho? 
Eu gostava muito de morar numa casa muito 
alta para ter boas vistas, mas sempre vivi no 
rés-do-chão. Agora moro numa casa alta, 
estou no 3 piso do Lar.   
 
Como passava o tempo quando era 
criança? 
Eu brincada muito com a minha irmã mais 
nova. Sempre nos demos muito bem. 
Fazíamos casinhas com pedras e caquinhos. 
Pela Feira de Santiago a minha mãe comprava 
uma boneca de papelão. Eram muito lindas. Os 
brinquedos eram muito diferentes de agora.  
 
Qual era a comida que mais gostava? 
Eu gostava muito de batatas cozidas, que 
antigamente chamavam batatas no prato. Eu 
era capaz de comer uma semana sempre a 
mesma coisa. Não havia muito conduto, mas 
minha mãe fazia a comida muito boa e 
saborosa. Já o meu irmão, que Deus tem, só 
gostava das batatas guisadas e eu não 
gostava nada. Tenho saudades de comer o 
que minha fazia. Ele também fazia marmelada. 
Eu adorava.  
 
Acha que as famílias conviviam mais entre 
si antigamente ou hoje em dia? e porque? 

 
Antigamente as famílias eram mais unidas. 
Agora tem os telemóveis, anda tudo 
agarrado ao telemóvel e as pessoas não 
falam, não há convívios. Antigamente as 
pessoas falavam muito, íamos para a soleira 
da porta conversar todos naquelas noites de 
verão. Aprendíamos muita coisa com a 
minha mãe quando estávamos todos juntos à 
noite. Eram bons tempos, deixam saudades.  
Os convívios eram mais saudáveis.  
 
Que conselho que deixar a esta nova 
geração? 
Que se respeitem uns aos outros. Que 
respeitem mais os idosos, que quando 
passarem por eles darem a saudação.   
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