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Mensagem do Vice Presidente 
 

CUMPRIR AS REGRAS COM 

ESPERANÇA 

 

A Humanidade sofre com a 
pandemia provocada pelo “covid-
19” que contagia, silenciosamente, 
mata sem olhar a idades, classes 
sociais, ricos ou pobres. Há muitos 
meses que as populações, em 
todo o Mundo, vivem angustiadas 
e inseguras, sendo alertadas pelas 
Autoridades Sanitárias para o 
cumprimento de regras 
dissuasoras do contágio. Algumas 
pessoas não querem acreditar, 
não cumprem as regras, não 
respeitam a saúde do próximo e 
assim, aumentam todos os dias os 
números dos contagiados e dos 
mortos. Alguns Países, 
prejudicados na Economia pelo 
aumento do desemprego, ficam 
mais pobres e dependentes dos 
mais ricos, dando origem a fomes 
e guerras. O fim da pandemia 
ficará cada vez mais adiado. Nós 
somos seres frágeis e não 
resistimos aos vírus que atacam a 
Humanidade até que a Ciência 
descubra uma vacina. Enquanto 
esperamos, não podemos 
alimentar o medo com os medos, 
nem podemos desanimar. Há 
sempre uma esperança que nos 
alimenta e nos torna fortes para 
acreditar que fraqueza a mais dá 
em tragédia. E, isso, é o que nós 
não queremos que aconteça ao 
nosso País. 
 
 

José Branco Barata 

O “Dia Mundial do Sorriso” foi festejado no Lar a 2 de outubro. Fizemos frases 

diferentes sobre o sorriso. Cada utente, à vez, mostrava na sala de convívio do 

bar a frase, que foi lida para todos. Depois a animadora levou-as a todas as 

salas, para que soubessem o quanto é importante darmos um sorriso e como é 

bom recebê-lo. 

 

No âmbito do “Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza” e para assinalar o 15º 

aniversário do Encontro Distrital da EAPN, o Lar de São José preparou uma coreografia com 

alguns utentes e elaborou 10 cartazes com frases alusivas à temática da pobreza.  

Festejámos no dia 1 o “Dia Internacional do Idoso” e 

o “Dia Mundial da Música”. Pela manhã fizemos 

ginástica com coreografias na sala de convívio do bar. 

Pelas 11h, lemos histórias sobre idosos e terminámos 

a manhã com o jogo dos provérbios. Foi uma manhã 

de muita atividade que agradou a todos. Pela tarde, 

muitos utentes assistiram ao ciclismo pela R.T.P. 

Ao longo do mês continuámos com as sessões de cinema. Os adeptos da Sétima Arte viram 

os filmes na sala de convívio do bar, muito bem-dispostos e sempre acompanhados pelas 

pipocas docinhas. 

Foi realizado, no dia 26, o Lanche com bolo de Aniversário para todos os aniversariantes do 

mês. Na maior tranquilidade e boa disposição cantaram-se os parabéns, apagaram-se as velas 

e partiu-se o bolo. 

No dia 28 comemorámos o “Dia Mundial da 3ª Idade” e o “Dia 

Internacional da Animação”. A animadora vestida de palhaço levou 

muita alegria, cor e animação a todos os residentes nas salas. Foram 

contadas adivinhas e anedotas, que trouxeram boa disposição aos 

utentes e soltaram muitos sorrisos. 

Festejámos o Halloween no dia 30. Um grupo de residentes, 

muito bem-dispostos e divertidos colaboraram na decoração de 

abóboras para as diversas salas da Instituição. 

 



  
 

Feliz Aniversário 

 
 
 
 

 

Programação de Novembro 

• 01 – Fátima de Jesus Esteves, 93 anos  

• 03 – Maria Filipina Santos, 85 anos  

• 07 – Manuel dos Santos Baeta, 84 anos  

• 12 – Maria Helena Duarte Nogueira, 78 anos  

• 14 – Beatriz Batista Podão, 87 anos 

• 16 – João dos Anjos, 81 anos  

• 20 – João da Silva Beato, 87 anos  

• 24 – Maria Fernanda A. Gabriel, 86 anos  

• 28 – Maria de Lurdes Alves, 88 anos  

• 30 – João Manuel Correia Alves, 62 anos   

 

Atividades Agendadas 

• 05 – Comemoração do Dia Mundial do Cinema 

• 11 – Comemoração o Dia de São Martinho 

• 30 – 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 Natal 

• Ensaios de teatro de Natal  

ENTREVISTA A LUÍSA EMÍLIA 
Por Dra. Andreia Sousa e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Luísa Emília Duarte Lourenço. 
 
Qual a sua idade?  
Já nem sei bem, mas acho que são 85 
anos. Nasci em 1935.  
 
Qual o seu estado civil? 
Viúva. Penso que tinha 19 anos quando me 
casei.  
 
De que terra é? 
Sou dos Vales de Pero Viseu.   
 
Tem filhos?  
Não tive a felicidade de ter filhos. Tenho 4 
irmãos e uns 8 sobrinhos.   
 
Frequentou a escola?  
Andei lá 3 anos, fiz a 3ª classe. Eu gostava 
muito da escola e aprendi muita coisa em 
apenas 3 anos. Entrei aos 7 anos e saí aos 
10 anos. Aos 7 anos também fiz a Primeira 
Comunhão. Aos 8 anos fiz a Comunhão 
Solene e ainda entrei para a cruzada. 
Lembro-me bem do fardamento. Eu 
gostava muito de lá andar.  
 
Qual foi a sua profissão? 
Depois de sair da escola com 10 anos  
 

 
trabalhei no campo para ajudar os meus pais. 
Sachava milho, feijão e batatas. Era um 
trabalho duro. Trabalhei no campo muitos 
anos até ir para a França ter com o meu 
marido que já la estava. Lá o meu ofício era 
apanhar cogumelos. Após 8 anos, voltei para 
Portugal e continuei a trabalhar no campo. 
Lembro-me de ainda vender castanhas na 
praça.  
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Eu sempre trabalhei no campo. Gostava 
muito.  
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Vai fazer 1 ano em março do ano que vem.  
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Porque estava sozinha em casa. O meu 
irmão sempre me ajudou, ia lá muita vez a 
minha casa almoçar. Ele sempre me quis 
muito bem. 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto. A minha colega faz boa companhia. 
Ela faz-me rir e assim o tempo passa 
depressa. Gosto dela. 

 
Como passa os seus dias no Lar? 
A rir com a minha colega. Ela é alegre. Vou 
também à fisioterapia, já melhorei bastante 
da mão.  
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
Sim. O meu irmão e uma rapariga Fernanda. 
Ela é como seja minha irmã.  
 
 

 

Largo Eduardo Malta—Apartado 80—6200-352 COVILHÃ 

Tel.: 275 322 053—Fax: 275 322 370—www.lardesaojose.com–Correio eletrónico: geral@lardesaojose.com—Skype: larsaojose.covilha 
 


