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O grupo de estudantes da UBI, Happy Wish, realizou mais
uma atividade online com os nossos residentes,
“Reconhecer é viver”. Após a breve apresentação dos
elementos, mostraram as atividades já realizadas por eles,
tentaram perceber quais aquelas em que os nossos utentes
mais gostaram e as que gostavam de repetir. É sempre com
muito interesse que eles recordam e falam as suas
memórias passadas.

Mensagem do Vice Presidente

Neste mês houve uma grande diversidade de jogos na
sala de convívio do Bar. Estes são muito importantes
porque promovem a interação social, permitindo fortalecer
e/ou criar novas amizades como também proporcionam
grande momento de alegria e convívio. Também podem
melhorar a memória, a agilidade, o tempo de reação e
motricidade. São as atividades que tem sempre grande
adesão por parte dos residentes.

Diariamente o setor de psicologia desenvolve várias atividades de Estimulação Cognitiva em grupo.
Estas visam prevenir o défice cognitivo dos nossos seniores, contribuindo para um envelhecimento
saudável. Segue alguns exemplos

Completar a
Sequencia lógica

Quem são estes
artistas?

1
1
2
2
2

O que são e onde se
situam?

Comemorámos no dia 29 o Dia de São Miguel com um baile na sala de convívio do bar. Durante a
tarde, todos os residentes adeptos da dança, muito divertidos e bem-dispostos, dançaram ao som de
músicas populares. Foi uma tarde animada, em que os utentes não só exercitaram a mobilidade como
também cantaram e conviveram enquanto outros observaram os grandes dançarinos do baile.

GASTAR CONFORME A CARTEIRA
Lembro, como se fosse hoje, o conselho
de meus pais; filho, gasta conforma a
carteira, olha que é a poupar que se
ganha e não nos salários mais altos. Os
pais, regra geral, nas famílias pobres
sabiam, pela experiência que a vida é
uma excelente e sabia mestra que se
faz pagar muito caro quando não
seguimos os seus ensinamentos. Nas
últimas décadas, havia dinheiros fáceis
através de créditos sobre créditos que
levaram as pessoas mais incautas e
menos informadas das consequências
das falsas riquezas que sustentaram
vidas opulentes e aparências balofas.
Curtia-se o momento como se não
houvesse amanha! A conjuntura
mundial, de súbito, alterou os seus
caminhos e vieram os embargos à livre
circulação dos bens alimentares, dos
produtos energéticos e do comércio
mundial. Todos os dias aumentam os
preços das casas, alimentos e bens
essenciais. Assim aumenta o número de
pobres, desfavorecidos, sem abrigo e a
pobreza encoberta. Não vai bastar
somente, reivindicar salários mais
elevados, créditos mais acessíveis e
distribuição generosa de cabazes e
refeições, mas sobretudo saber poupar
e gastar conforme a carteira.

No dia 27 festejámos os aniversários do mês com bolo na sala de
convívio do bar. Os aniversariantes conviveram uns com os outros muito
bem-dispostos durante o lanche. Cantou-se os parabéns, apagaram-se as
velas e comeram o delicioso bolo.

José Branco Barata
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Programação de Outubro

04 – Maria Conceição P. da Custódia, 85 anos
08 – Maria do Carmo Domingues, 82 anos
15 – Manuel da Cruz Martins, 78 anos
18 – Benvinda Nogueira Pães, 94 anos
19 – Álvaro de Matos Silveira, 81 anos
20 – Fátima de Jesus Esteves, 94 anos
24 – Jerónimo Maria Gasalho, 92 anos
25 – Maria Lopes da Costa, 93 anos
25 – António Rosa Lopes Pais, 67 anos
29 – José Augusto Patrício Figueira, 89 anos
30 – Maria Ilda Pinto da Silva, 91 anos

Atividades Agendadas
• 04 – Atividades com o grupo de estudantes da AJAS
• 07 – Festejar o Dia Mundial Do Sorriso
• 08 – Participar no 23º convívio dos reformados e festejar o Dia
Internacional do Idoso no Jardim Público da Covilhã
• 13 – Celebração da Missa na Capela Do Lar
• 14 – Atividades com o grupo de estudantes da UBI – Happy Wish
• 28 – Comemorar o Dia Mundial da 3ª Idade e Dia da Animação
• 31 – Comemorar o Dia das Bruxas - Halloween
Comemorar os aniversariantes do mês

Atividades Regulares
• Ginástica
• Passeios
• Leitura e exercícios para a estimulação da memória
• Jogos na sala de convívio ou no jardim
• Trabalhos Manuais
ENTREVISTA Sr. AGOSTINHO SARAIVA
Pela Psicóloga Dra. Andreia Sousa e pela Animadora D. Graça Aguilar
Como se chama? E que idade tem?
servente. Fazia tudo o que me mandavam, eu trabalha cá.
José Agostinho Saraiva Rosa e já vou a ajeitava-me a tudo. Aos 20 anos fui para a
caminho dos 91. Tenho 90 anos.
tropa. Depois quando saí casei, mas continuei E gosta de estar no Lar?
a trabalhar no campo e nas obras. Tive os Aqui?! Então não goto, se não gostasse já
Qual o seu estado civil?
filhos. Recebi uma oferta de emprego para ir tinha saído.
Sou viúvo há cerca de 12 anos.
para a Angola. Vendi tudo o que tinha para ir.
Primeiro fui para lá sozinho. Passados 8 meses Como passa os seus dias no Lar?
De que terra é?
foi a mulher e os filhos. O meu irmão e a minha Passo os dias a jogar à sueca. Levo lá com
Nasci no Sarzedo.
cunhada já lá estavam. Os filhos fizeram lá a cada porrada dos que sabem jogar melhor
escola, ainda casei a minha filha e vi 3 netos que eu. Já fui passear... fui ao jardim do lago,
Tem Filhos?
nascer lá. Passados 11 anos, a situação ficou à piscina praia, já fui à minha terra de origem,
Tive 3 filhos. Um deles faleceu quando complicada em Angola complicada e tivemos ao Sarzedo. Já dei muitas voltas aqui.
tinha 2 anos. Veio uma malina e levou que voltar para Portugal. Vim sem nada. Já na
todas as crianças daquela idade, era Covilhã, fui trabalhar para a fábrica “Rosetas”.
uma menina. Foi a primeira filha. Agora Entretanto a fábrica fechou, tirei a carta de Costuma ter visitas de familiares ou
tenho 2 filhos, 5 netos e 7 bisnetos.
condução e fui vendedor ambulante. Corri amigos?
Portugal de Norte a Sul. E foi este o meu último Vem sempre a família e eles também me
Andou na escola?
trabalho.
ligam muita vez.
Andei na escola sim, mas aos 12 anos
desisti. Na minha altura apanhei uma Gostava do trabalho que fazia?
professora substituta e não se importava Gostei sempre daquilo que fiz. Sempre deixei
com nada e eu desisti. Aos 16 anos voltei boas referências. Sempre me ajeitei a fazer
para a escola noturna e andei lá até aos tudo e sempre dei rendimento a tudo.
20 anos. Depois de seguida fui para a
tropa.
Há quanto tempo está no Lar?
Antes de vir para o Lar, frequentava o Centro
Qual foi a sua profissão?
de Dia num Lar do Teixoso. Fez em setembro
Eu fiz muita coisa. Primeiro comecei a 1 ano.
trabalhar no campo com todo o tipo de
ferramentas, foice, sacho…tinha eu 12 Porque é que decidiu vir para o Lar?
anos. Também trabalhei nas obras como Vim para estar mais tempo com a minha filha
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