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Mensagem do Vice Presidente 

ABRIL/PÁSCOA/LIBERDADE 
No mês de Abril deste ano, 
celebramos dois acontecimentos com 
especial significado para a nossa 
Comunidade e o Mundo Católico. O 
primeiro, religioso, de tradição 
milenar, a passagem do Povo de 
Israel pelo deserto a caminho da 
libertação, a Páscoa. O segundo, 
muito querido do Povo Português, 
desde o ano de 1974, dia 25 de Abril, 
o dia da Liberdade. Nessa data, o 
regime político, no poder havia 
dezenas de anos, foi deposto por 
vontade do Povo e corajosos militares 
comandados pelos Capitães de Abril. 
No primeiro, um Povo, conduzido por 
Moisés, no deserto, conseguiu, com 
muitos sacrifícios, chegar à Terra 
Prometida. Depois, liberto do poder 
que o escravizava, livre, foi salvo pela 
Mensagem de Jesus. No segundo, o 
nosso Povo, gentes de todas as 
classes sociais, lutaram, muitos anos, 
pela liberdade de expressão, por 
melhores condições de vida com 
direito a educação, uma casa digna e 
um trabalho sem exploração. Muitos 
cidadãos foram presos e bastantes 
pagaram com a vida as lutas pela 
Liberdade e pelas Leis que sustentam 
a Democracia. Podemos não 
entender bem a grandeza e a nobreza 
da essência destes dois 
acontecimentos, mas muito 
sofrimento, dores e mortes pesam nas 
Palavras Liberdade, Salvação e 
Democracia. Para os Cristãos as 
Festas Pascais são as Maiores do 
Ano Litúrgico. Na Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus, tudo está 
consumado, as perseguições, as 
desavenças, as guerras, vitórias e 
derrotas. Abril de 2022 é Páscoa, é 
Liberdade, Democracia e Paz. No 1º 
Domingo de Maio, é o Dia das Mães. 
Fazemos já, neste Boletim, a 
homenagem a todas as Mães, 
sobretudo as que, forçadas pelas 
guerras e outras causas, não têm o 
beijo dos filhos. Saúde e Paz. 

José Branco Barata 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro realizámos no dia 28 um teatro com 
o título “O bêbedo mau”. Esta peça foi da autoria da residente D. Isabel Duarte, também ela 
protagonista. Esta peça fez a delícia de todos. Os ensaios começaram nas duas semanas 
que antecederam a comemoração. Houve alguma improvisação por parte dos participantes, 
que correu lindamente. Os atores não só se divertiram como fizeram soltar muitos sorrisos a 
todos os presentes que os aplaudiram. 

Para festejar o Dia Internacional da Mulher foram colocados 

cartazes alusivos ao tema. Também foram lidas várias histórias 

de mulheres e falou-se como surgiu este dia. 

Estivemos no dia 4, Dia Mundial da Oração, todos juntos em 

oração pela paz na Ucrânia. 

 No dia 28, realizamos o lanche dos Aniversariantes do mês, onde todos eles puderam confraternizar 

uns com os outros. Estiveram muito bem dispostos, cantaram os parabéns, apagaram-se as velas e 

comeu-se o bolo. 

 

 

Comemorámos dia 19 o Dia do Pai por ser um dia 
muito importante para os homens do lar. Há hora do 
Lanche no refeitório, foi entregue uma lembrança a 
todos os homens feita com a colaboração de alguns 
utentes. Foram também recitados diversos poemas 
referentes ao Pai, na sala de convívio do bar e sala do 
2 piso dos homens. Também foram dadas as 
lembranças aos nossos utentes do SAD.  
Todos gostaram da tarde que tiveram. 

Ao longo deste mês o setor de psicologia também desenvolveu diversas 

atividades de Estimulação Cognitiva nas salas de convívio.  

Pela manhã do dia 21 foi comemorado o Dia Mundial da Poesia. Foram 

lidas, pela animadora, diversas poesias de grandes escritores portugueses 

os utentes demonstraram grande satisfação. 

 



  

Feliz Aniversário 

 
 

 

Programação de Abril 

 

Atividades Agendadas 

• 06 - Dia Mundial da Atividade Física 

• 15 - Dia Mundial das Artes  

• 22 - Dia Mundial do livro 

• 25 - Dia da Revolução 

• 26 - Caça aos ovos no jardim e jogos nas salas de convívio 

• 27 - Ida ao Santuário de Fátima 

• 28 – Lanche convívio dos aniversariantes do mês 

• 29 - Dia mundial da Dança 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Passeios 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio 

• Trabalhos manuais 

 

 

• 03 – Delminda Rocha Lopes, 88 anos 

• 06 – Maria da Conceição N. dos Santos, 92 anos 

• 11 – Maria José Correia de Matos, 82 anos 

• 15 – Francisco de Jesus Franco, 87 anos 

• 15 – Hermínio Carlos Ramos, 91 anos 

• 22 – Manuel João Loureiro Antunes, 76 anos 

• 25 - Maria Jesus de Matos Inácio, 84 anos 

 

 

ENTREVISTA A JOAQUIM CARVALHO 
Pela Psicóloga Dra. Andreia Sousa e pela Animadora D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Joaquim Filipe Carvalho 
 
Qual a sua idade?  
Nasci a 16 a fevereiro de 1940 
 
Qual o seu estado civil? 
Viúvo 
 
De que terra é? 
Nasci em Nossa Srª da Conceição, 
Covilhã. 
 
Tem filhos?  
Tive um casal. Tenho 4 netos e 1 
bisneta. 
 
Qual foi a sua profissão? 
Comecei aos 12 anos a trabalhar. Andei 
com o meu tio a guardar gado. Quando 
tinha perto dos 13 anos comecei a 
trabalhar na fábrica de Santa Cruz às 
escondidas porque não tinha idade. 
Depois o patrão abriu uma Fábrica - 
Lanofabril - e eu fui para lá trabalhar. Fui 
estriar a fábrica. Tive nesta empresa a 
aprender a encher canelas, era 
caneleiro. Depois aos 15 anos 
passaram-me a tecelão. 

 
Trabalhei 38 anos nesta empresa. Depois tive 
6 anos no ROC Cabral e depois voltei à 
Lanofabril. Fui para o desemprego e depois 
então reformei-me.  
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Gostava muito, sempre gostei e sempre fui o 
menino bonito da empresa. Sempre tive o 
mesmo patrão e sempre fui tecelão. Fiz 50 e tal 
anos de trabalho (disse orgulhosamente).  

Ainda me diverti muito, a fábrica tinha um 
grupo, de futebol, voleibol, teatro e rancho… O 
teatro e o rancho eram os meus preferidos. Eu 
adorava participava. 
 
Frequentou a escola?  
Fiz a 4 classe dos adultos. Comecei a trabalhar 
muito cedo para ajudar os meus pais.  
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Ainda não tem um ano, faz 1 ano em 
novembro.   
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
O meu filho e o meu genro trabalham. Eu vivia 
sozinho numa casa arrendada que por sua vez 
já estava a precisar de umas obras. Então tive 
a pensar na minha vida…vir para o lar foi a 
decisão mais indicada.  

 
E gosta de estar no Lar?  
Agora que já se pode sair já gosto mais, 
confesso.  
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Gosto de estar mais sossegado… 
entretenho-me também a ver televisão. Para 
a semana já vou ao santuário de Fátima pelo 
Lar.  
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
Tenho um filho e um genro que são uma 
categoria, não me deixam faltar com nada. 
Eles ligam-me sempre.  Agora que já 
podemos sair, tenho estado mais com a 
minha família. 
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