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ATIVIDADES DE AGOSTO 
 

  
No dia 19 festejámos o Dia Mundial Da Fotografia. Neste dia tirámos fotos a 
muitos residentes. Reverem-se em fotografias continua a ser uma atividade do 
agrado dos utentes.  
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Mensagem do Vice Presidente 
 
 

QUEM PARTE, DEIXA 

SAUDADES 

 

 

Foi com enorme tristeza que 

recebemos a notícia do 

falecimento do Senhor Padre 

Agostinho Rafael que, desde há 

muitos anos, era o Capelão do 

Lar de S. José. A Diocese da 

Guarda ficou com menos um 

Sacerdote e nós perdemos um 

Amigo que, com muita dedicação, 

e, às vezes, até com pouca 

saúde, se deslocava ao Lar para 

celebrar a Eucaristia, levar 

palavras de consolo e acudir às 

necessidades espirituais das 

Pessoas. O Senhor Padre Rafael 

tinha um modo muito próprio de 

explicar a Palavra de Deus e 

escolhia, nas suas homilias, 

palavras que eram 

compreendidas por todos e dizia 

que, com tanto tempo livre, as 

Pessoas podiam ocupar o tempo 

para rezar e perdoar. O Senhor 

Padre Rafael partiu e está em 

Deus, mas deixou muitas 

saudades. Descanse em Paz. 

 
 

 
 

José Branco Barata 

Ao longo do dia 24 comemorámos o Dia Do Artista. Um grupo de residentes adeptos 

de trabalhos manuais participaram numa atividade, em que uns ajudaram na 

elaboração de uma bicicleta feita com CD´s e outros pintaram garrafões e telhas. Os 

participantes estiveram muito bem dispostos e empenhados a fazer os trabalhos 

propostos, mostrando os seus dotes e o gosto pela pintura.  Todos ficaram satisfeitos 

pelos trabalhos realizados.  

Festejámos no dia 24, à hora do lanche, na sala de convívio do bar os 

aniversariantes do mês de agosto com um bonito bolo de anos. 

Cantaram-se os parabéns e apagaram-se as velas.  

Neste mês continuámos as sessões de cinema às terças-feiras 

pelas 16h na sala de convívio do bar. O cinema é sempre 

acompanhado pelas docinhas pipocas.   

Para matar a saudade e manter contacto entre os nossos utentes 

e os familiares continuamos a promover a realização de 

vídeochamadas. Esta nova modalidade de comunicação tem 

vindo a aproximar as famílias, uma vez que as visitas se mantêm 

com algumas restrições.  



 

 

  
 

 
Feliz Aniversário 

 
 
 

 

 

 
Programação de Setembro 

• 01 – Celestino de Matos Lopes, 83 anos  

• 02 – Carlota de Jesus Franco, 91 anos  

• 03 – Emília de Jesus Nunes Proença, 87 anos  

• 07 – Maria Manuela Mateus Tavares, 58 anos  

• 10 – Emília Pereira da Assunção Moço, 70 anos  

• 11 – Maria Carma de Jesus Marques, 87 anos  

• 15 – Joaquim Batista Podão, 94 anos  

• 19 – Celeste Pinto Mineiro, 88 anos  

• 22 – Joaquim dos Santos Mendes, 75 anos  

• 25 – Rosa de Jesus Valério, 83 anos  

• 28 – José Luiz Martins Canas, 85 anos  

• 29 – Maria Laura Marques Costa, 83 anos 

Atividades Agendadas 

• 21 – Comemoração do Dia Mundial da Gratidão 

• 28 – Lanche convívio dos aniversariantes do mês 

• 29 – Comemoração do Dia de São Miguel  

 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Sessões de cinema 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio ou jardim 

• Trabalhos manuais  

ENTREVISTA A MÁRIO PEREIRA GOMES 
Por Dra. Magda Reis e D. Graça Aguilar 

 
 
Como se chama? 
Mário Pereira Gomes. 
 
Qual a sua idade?  
Tenho 61 anos, fiz no dia 09 de fevereiro. 
 
Qual o seu estado civil? 
Solteiro. 
 
De que terra é? 
Nasci em Lisboa, no Hospital de Santa 
Maria. Mas vivi sempre na Covilhã. 
 
Quem são os familiares mais próximos? 
Éramos quatro irmãos, três rapazes e uma 
rapariga. Mas os meus irmãos já 
morreram, agora só está a minha irmã. E 
tenho seis sobrinhos. 
 
Frequentou a escola?  
Sim. Fiz a 4ª classe tarde, já tinha 12 anos. 
 
 

 
 
Qual foi a sua profissão? 
Ainda trabalhei algum tempo numa fábrica, 
mas estive sempre com a minha mãe. O 
meu pai morreu quando eu tinha 9 anos e eu 
vivi sempre com a minha mãe para a ajudar, 
porque ela era doente. Quando ela faleceu 
fui para casa do meu irmão e depois para 
casa da minha irmã. 
 
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Há um ano e pouco. Entrei em abril do ano 
passado. 
 
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Vim para o Lar porque a minha irmã já não 
podia tratar de mim e do marido. 
 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto. 
 
 
 

 
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Gosto de estar no jardim, a regar e a cuidar 
das plantas. Também gosto de jogar à 
sueca e de estar no computador. E já fui em 
alguns passeios, a Fátima, à Serra, a 
Valhelhas, ao Jardim do Lago. 
 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
Sim, costuma vir a minha prima que vive 
aqui perto. 
 
 
 

 

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 
 


