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Na segunda-feira, dia 20, os residentes vestidos a rigor desfilaram pelo Lar a cantar, 
levando muita animação, cor e alegria. Depois seguiu-se um baile com músicas 
carnavalescas e populares na sala de convívio do bar. Todos se divertiram, uns a dançar 
outros apenas a assistir.  
 
Continuamos com o Atelier de Costura e com o Atelier de 
Beleza todas as semanas, aumentando assim a satisfação 
e a autoestima das nossas residentes. 
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Mensagem do Vice Presidente 

 

RENOVAR A VIDA 
 

 
Anualmente, como faz a Natureza, 
devemos renovar algumas coisas da 
nossa vida. A Primavera é bela, mas 
para que as flores brotem, a Natureza 
sofre a canícula do Verão para depois 
oferecer, no Outono, enorme variedade 
de maravilhosos frutos. Seguidamente 
começam os dias sombrios com muita 
pluviosidade intervalada por raios de 
Sol. As árvores vestidas com as folhas 
coloridas que caracterizam as belezas 
outonais exibem uma folhagem 
multicolor que, lenta e suavemente, se 
desprende, folha a folha, para atapetar 
os caminhos e os campos. Para 
acontecer um novo ciclo é preciso 
cuidar das árvores, cortar alguns ramos 
que enfraquecem e podem até 
comprometer a vida da árvore. E lá se 
vão as flores e os frutos. Os dias muito 
frios e chuvosos do Inverno são 
imprescindíveis ao repouso e à 
renovação da vida das plantas. Nas 
diversas Sociedades, as Pessoas, cada 
um de nós, à semelhança das árvores, 
para colher bons frutos, também deve 
Renovar a Vida, ter coragem para 
respeitar e construir os “Ciclos” com os 
pilares da Justiça, os princípios da 
igualdade e promover comportamentos 
altruístas. A Igreja Católica, ordena o 
Ano Litúrgico com preceitos e práticas 
para auxiliar a RENOVAR A VIDA e 
chegar às Celebrações do Tríduo 
Pascal com as alegrias de uma vida 
nova rumo à RESSURREIÇÃO de 
CRISTO.  
 
ALELLUIA. 
 
BOAS FESTAS e FELIZ PÁSCOA. 
 
 

  
José Branco Barata 

Pela manhã do dia 14 festejamos no Lar o Dia dos Namorados. Lemos quadras de 
amor ditas por alguns dos nossos utentes, que escrevemos em corações. À tarde, a 
convite do Centro de Atividades um grupo de 8 utentes e animadora fomos até à 
discoteca Ex-Libris na Covilhã. Ficaram a conhecer o espaço e divertiram-se a 
dançar. Mostraram-se gratos pela tarde que tiveram.  
 

Dia 8 e dia 22 de fevereiro, animadora e vários 
residentes tiveram a oportunidade de visitar o Museu 
da Covilhã. Além de muitas curiosidades 
interessantes do conselho, que prendeu a atenção de 
todos, conhecemos grandes figuras Covilhanenses 
que fizeram história. Todos adoraram esta vista.  

Foi celebrada no dia 27 mais uma Missa Mensal na sala de convívio do 
bar pelo Sr. Padre Rafael. Dezenas de residentes assistiram, satisfeitos 
à celebração. Após a missa houve o lanche convívio para todos os 
Aniversariantes. Cantaram-se os parabéns, apagaram-se as velas e 
comeram do delicioso bolo. 

No dia 10, deslocaram-se ao auditório Águias Lisboa e Benfica do Dominguiso para 
assistir a uma comédia musical, para a 3ª Idade, “A Grande e à Portuguesa”. Foram 
12 residentes acompanhados pela animadora e um motorista. Foi uma tarde muito 
animada, em que os utentes muito divertidos riram, cantaram e bateram palmas.  
 

Dia 17, mais de 20 residentes e um grupo de funcionárias participaram no “Carnaval da Neve” na 
Covilhã. Desfilaram pela avenida do Serra Shopping até ao jardim das artes vestidos com o tema que 
nos foi proposto, “Sustentabilidade”. Vestimo-nos de eco-ponto. As 2 semanas antes, começámos a 
preparar o Carnaval com a colaboração de alguns residentes. Alguns menos autónomos foram na 
carrinha que ia ornamentada de uma Eólica, com desenhos de energias renováveis e algumas 
mensagens. Todos se divertiram muito e mostraram o desejo de voltarem no próximo na. O Lar 
agradece ao Sr. Júlio o construtor por emprestar mais uma vez o carro.  



  

Feliz Aniversário 
Programação de Março 

Atividades Agendadas 

• 08 – Comemoração do Dia Internacional da Mulher 

• 11 – Visita à GNR - Covilhã  

• 19 – Festejar o Dia Do Pai 

• 20 – Missa Mensal. Comemorar os aniversariantes do mês e 

lanche convívio 

• 21 -Comemorar o Dia Mundial da Árvore e o Dia Mundial da 

Poesia” 

• 22 – Atelier de Cozinha 

• 27 – Dia Mundial do Teatro 

 

Atividades Regulares 

• Atelier de beleza e Atelier de costura 

• Ginástica e Jogos na sala de convívio  

• Trabalhos Manuais 

• 04 – José Agostinho Saraiva Reis, 91 anos 

• 08 – Maria do Céu Soares, 89 anos  

• 10 – Rui Matias Bernardo, 66 anos 

• 13 – Ana da Silva Matias, 91 anos 

• 13 – Mª Isilda Gonçalves Nogueira, 86 anos 

• 14 – Rui Miguel Saraiva Gomes, 51 anos 

• 15 – Manuel de Jesus Mendes, 87 anos 

• 16 – Maria Isilda de Jesus Pereira, 70 anos  

• 16 - Graça da Costa Mesquita, 94 anos  

• 22 – Mª Natividade Rebelo Cascais – 97 anos 

• 25 – Júlio Cunha, 72 anos  

• 26 – Hermínia de Jesus Lourenço, 88 anos  

• 28 - Feliciana da Conceição P. Mariano, 87 anos  

• 29 – Maria Fernanda dos Santos Inácio, 93 anos  

• 31 – Ana Maria, 94 anos   

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

Como se chama? Qual sua terra? 
Maria Conceição pereira Custódia. Sou 
de São Domingues, Vila do Carvalho. 
 
O que o Deixa mais Feliz? 
Ter Saúde e saber que toda a minha 
família está bem.  
 
Qual o momento mais feliz da sua 
vida? E o mais triste? 
O mais feliz foi quando se casou o meu 
sobrinho. Como ele foi ali criado na 
minha casa, no dia do casamento dele 
fiquei muito feliz. Já o mais triste foi 
quando ele morreu. Morreu novo, com 
51 anos. 
 
Tem amigos aqui no Lar? 
Eu acho que tenho amigos. O melhor 
amigo que tenho é o Vitinho.  
 
O que é para si a amizade? E o amor? 
A amizade é uma coisa boa. É darmo-
nos bem uns com os outros. Amizade é 
confiar nos outros. Amor… já é escasso. 
Eu tinha muito amor pelos meus irmãos, 
nunca os abandonei. Amores de 
antigamente também os tive, acontece a 
todos. Agora já nem gosto de falar nisso, 
já estou velha. Mas namorar quando se 
é novo não tem mal nenhum. 
 
Como passava o tempo quando era 
criança? 

Brincava muito com a minha irmã. Saltávamos 
às cavalitas, fazíamos uma contradança, 
cantávamos, fazíamos rodas… saltar à corda 
era a minha brincadeira predileta. Prendíamos 
uma ponta da corda à oliveira e a minha irmã 
dava à corda para um saltar. Depois 
trocávamos. Também me lembro que ao 
domingo de manhã íamos à Missa, pela tarde 
íamos fazer um piquenique à quinta do meu tio. 
Juntávamo-nos todos, vizinhos também. Era 
uma alegria.  
 
Ao longo da sua vida o que gostaria de ter 
feito e não fez? 
Arrependo-me em não ter ido para França 
trabalhar. Se tivesse ido, se calhar agora 
estava melhor. Não fui porque não queria 
deixar a minha mãe sozinha. Eu tinha 30 anos 
quando me surgiu essa oportunidade, tenho 
pena que não ter ido.  
 
Quando era jovem qual era o seu maior 
sonho? 
Gostava de ter casado com um homem bonito 
(disse a rir). Mas não me casei, nem com 
bonito nem com um feito.  
 
Se pudesse mudar o mundo, o que gostaria 
de mudar? 
Acabava com a Guerra. Tenho muito medo da 
Guerra. Depois metia o mundo melhor, para 
que as pessoas vivessem melhor.  
 
Acha que as famílias conviviam mais entre 

 antigamente ou hoje? porquê? 
Lembro-me de antigamente à noite 
juntávamo-nos todos em casa. Agora as 
famílias convivem, mas antigamente era 
muito mais. Foi se perdendo. Já não há 
tantos convívios, só querem os telemóveis.  
 
Qual era a comida que mais gostava na 
sua infância? E o docinho? 
Gostava de batatas cozidas com bacalhau ou 
outro peixe. Minha mãe comprava umas 
postelas pequeninas e depois fritava. 
Também havia patinhas de cabrito. Era tão 
bom. Agora já não há nada disso. Era 
diferente antigamente. A minha mãe fazia 
marmelada e doce de mogango, era ótimo. 
As vezes até comíamos à colher. Acabava 
tudo depressa na nossa casa, erámos muitos 
desaparecia rápido.  
 
Que conselho quer deixar a esta geração? 
 Que fossem mais amigos uns dos outros, 
que se respeitassem e que não arranjassem 
tantos conflitos nas escolas. Que os jovens 
fossem mais amigos dos pais e que lhes 
dessem mais importância, pronto… que os 
estimassem mais.  
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