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Mensagem do Vice Presidente 

 
AMAR A VIDA 

 
Por Amor, damos a vida. Porém, 
será que amamos a nossa vida e 
cuidamos dela para não terminar 
subitamente? Não procuramos, 
infelizmente, em devido tempo, os 
cuidados médicos, por desleixo, 
motivos financeiros, laborais, 
familiares ou falta de hábito. 
Pensamos que nada nos irá 
acontecer e adiamos os cuidados 
a ter pela Vida. No início do mês 
de Novembro, realizam-se as 
romagens aos cemitérios, uma 
tradição muito respeitada pelas 
Comunidades a recordar os entes 
queridos que morreram. Tantas 
pessoas que poderiam ter evitado 
a morte precoce se, por amor, 
tivessem cuidado melhor da sua 
vida. Amar a vida é dar atenção 
aos sintomas do corpo, são alertas 
para respeitar. A Humanidade, há 
cerca de três anos, é vítima de 
uma pandemia provocada por um 
vírus (covid-19) que já matou 
milhões de pessoas e tarda a 
desaparecer.  
Os cientistas/virologistas foram 
surpreendidos e nós não 
estávamos preparados para 
enfrentar tamanho ataque. Não 
tendo nós as defesas necessárias 
para vencer o “inimigo”, as vacinas 
são a melhor ajuda para o ataque. 
Por amor à vida, aceitar a 
vacinação para bem de todos. É 
urgente cuidar do nosso 
corpo, criar hábitos de 
vigilância médica, amar a 
vida.   
 

José Branco Barata 
 

Comemorámos na manhã do dia 1 de outubro o "Dia Mundial do Idoso".  Levamos 

dezenas de residentes a participar nos diversos jogos na sala de convívio do bar. Pela 

tarde, fizeram-se jogos nas salas das enfermarias das mulheres. Passaram-se bons 

momentos, mantivemos os utentes muito participativos e bem-dispostos. Terminamos 

a cantar em cada sala. 

No dia 25 realizámos um lanche convívio, com um maravilhoso bolo de Aniversário para os residentes 

que fizeram anos este mês.  Os Aniversariantes muito bem-dispostos e em grande animação cantaram 

os parabéns, apagaram as velas e partiu-se o bolo.  

Nos dois dias que se antecederam o Halloween preparámos algumas 

abóboras para a decoração de alguns espaços.  

Dia 18 demos início aos ensaios das danças de folclore. Um grupo de 10 residentes, muito 

entusiasmados e divertidos quiseram participar neste tipo de dança, que promove não só a mobilidade 

como também a concentração e a autoestima. 



  

Feliz Aniversário 

 
 

 

Programação de Novembro 

 

Atividades Agendadas 

• 11 – Comemoração do Dia de São Martinho 

• 17 – Dia Mundial da Criatividade 

• 21 – Dia do Olá 

• 25 - Lanche convívio para os aniversariantes do mês 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Danças de folclore 

• Canto Coral 

• Trabalhos manuais alusivos ao Natal 

• Jogos na sala de convívio  

• Ensaios de Natal 

03 – Maria Filipina Santos, 86 anos  

07 – Manuel dos Santos Baeta, 85 anos  

12 – Maria Helena Duarte Nogueira, 79 anos  

16 – João dos Anjos, 82 anos  

20 – João da Silva Beato, 88 anos  

23 – Carmo Lopes Fernandes, 98 anos 

24 – Maria Fernanda Ascensão Gabriel, 87 anos  

28 – Maria de Lurdes Alves, 89 anos  

30 – João Manuel Correia Alves, 63 anos 

 

 

ENTREVISTA A ROSA FAZENDEIRO 
Por Dra. Andreia Sousa e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Maria Rosa Proença Fazendeiro. 
 
Qual a sua idade?  
89 anos, faço a 15 de julho.  
 
Qual o seu estado civil? 
Infelizmente sou viúva. 
 
De que terra é? 
Nasci na Covilhã, São Pedro. 
 
Tem filhos?  
Já não tenho. Eu tinha um filho, nasceu 
deficiente, cuidei dele até aos 48 anos, 
depois faleceu. Foram anos a cuidar 
dele. 
Tenho 2 sobrinhos, um na Covilhã e 
outro em Lisboa. Tenho uma sobrinha 
neta a estudar na Holanda.  
 
 
Qual foi a sua profissão? 
Eu nunca trabalhei, não podia… quer 
dizer, cuidei do meu filho a vida toda. 
Cuidava dele e tratava da casa. Um 
trabalho esquecido, mas é trabalho e 
tem muito valor. Dediquei a minha vida a 
ele.  
 
 
 
 
 

 
Gostava do trabalho que fazia? 
Gostava da vida de casa e de tratar dele. Só 
saia de casa à fugida para ir à Praça comprar 
coisas, mas estava sempre com o sentido nele. 
Ele era a minha preocupação. 
 
Frequentou a escola?  
Andei na escola até à 4 classe. Comecei na 
escola deveria ter uns 7 anos para aí. 
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Vim em abril deste ano.  
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Eu tinha desmaios e caia com facilidade. Não 
podia estar em casa sozinha. Eram 
constantes as quedas… tinha dias que era 2 a 
3 vezes. 
 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto de estar aqui, gosto muito. Há pessoas 
do meu tempo que também estão cá no Lar e 
as vezes estou com essas senhoras no café. 
 
 
 

 
Como passa os seus dias no Lar? 
Passo os dias a ver TV e por vezes vou ao 
café. Gosto muito de café. Não canto, não sei 
cantar, mas gosto de ouvir as cantigas. 
Também gosto muito de ouvir o bombo. 
 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
As vezes a minha cunhada vem cá ao vidro, 
mas todas as semanas eu ligo-lhe.  
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