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ATIVIDADES DE JULHO 

 
O lanche dos aniversariantes neste mês realizou-se no dia 17 na sala de 
convívio do bar. Cantaram-se os parabéns aos aniversariantes, apagaram-se as 
velas e partiu-se o bolo. 
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Mensagem do Vice Presidente 
 
 

GLÓRIA aos HERÓIS 
 

Neste mês de Agosto e, em 

tempo de pandemia provocada 

pelo vírus “covid-19”, é justo 

reconhecer o heroísmo dos 

emigrantes que vieram visitar os 

seus familiares e matar saudades 

da sua terra. Não sendo permitido 

fazer as festas tradicionais, não 

deixam de saborear as iguarias 

da cozinha portuguesa. É justo 

também reconhecer o heroísmo 

dos Bombeiros que, honrando o 

seu lema “vida por vida”, 

combatem os incêndios e 

protegem as povoações e seus 

habitantes. É também muito justo 

reconhecer o heroísmo dos 

profissionais da saúde e todas 

as pessoas que, nos Lares e em 

tantas Instituições, noite e dia, 

cuidam das Pessoas com amor e 

carinho. Muitas vezes não 

reconhecemos o trabalho árduo 

feito com esmerada dedicação e 

fazemos críticas destrutivas que 

ofendem pessoas que dão a sua 

vida pela vida do próximo. Vamos 

ser mais justos, mais 

reconhecidos e GLORIFICAR os 

nossos Heróis. 

 
 

José Branco Barata 

Todas as terças e quintas-feiras, pela manhã realizámos uma aula de ginástica. Esta 

atividade é do agrado de vários residentes. Todos os presentes mostraram muito 

interesse em fazer os movimentos que lhe são propostos para melhorar a forma física. 

Esta atividade é desenvolvida no aprazível jardim da Instituição ou na sala de convívio 

do bar. Para tornar a ginástica mais interessantes e diversificada são utilizados 

diversos materiais tais como bolas, raquetes, balões, arcos e garrafas de água, ao som 

de músicas com coreografias.  

 

 

O lanche dos aniversariantes neste mês realizou-se no dia 17 na sala de convívio do 

bar. Cantamos os parabéns aos aniversariantes do mês, apagaram-se as velas e 

partiu-se o bolo. 

Todas as terças-feiras, pela tarde, continuámos com as sessões de cinema na sala de 

convívio do bar, sempre acompanhadas pelas docinhas pipocas. Esta atividade 

realizada na sala de convívio conta com bastante adesão por parte dos residentes, uma 

vez que todos os adeptos de cinema podem sempre assistir e divertir-se.  



  
 

Feliz Aniversário 

 
 
 
 

 

Programação de Agosto 

• 01 – Maria da Conceição Cruz, 85 anos 

• 06 – Maria da Luz P. de O. Vicente, 82 anos 

• 08 – Maria Lucília Misseno Ribas, 92 anos  

• 09 – Maria do Carmo Salvado Pires, 87 anos 

• 12 – Aníbal de Oliveira Lucas, 57 anos  

• 16 – Adelino Afonso Tanganho, 78 anos  

• 25 – Artur Mendes da Mota, 84 anos 

• 26 – Ester de Jesus Duarte Menino, 85 anos  

• 27 – António José Matos Freches, 66 anos  

• 31 – José Fernando da G. Bordadágua, 84 anos  

Atividades Agendadas 

• 08 – Dia Nacional das Artes 

• 19 – Dia Mundial da Fotografia 

• 24 – Dia do Artista  

• 31 – Lanche convívio para os aniversariantes do mês 

 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Sessões de cinema 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio ou quintal 

ENTREVISTA A GRACINDA FERREIRA 
Por Dra. Magda Reis e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Gracinda de Sousa Figueira Ferreira.  
 
Qual a sua idade?  
Tenho 75 anos, fiz no dia 28 de maio. 
 
Qual o seu estado civil? 
Sou viúva. Tenho um companheiro há 40 
anos, mas nunca casámos. 
 
De que terra é? 
Freguesia do Souto da Casa, concelho do 
Fundão. 
 
Quantos filhos tem? E netos? 
Tenho cinco filhos, quatro rapazes e uma 
rapariga. Três do primeiro casamento e 
dois do segundo. Tenho cinco netos e uma 
bisneta. 
 
Frequentou a escola? 
Andei pouco tempo na escola, porque os 
meus pais tiraram-me logo. Mas ainda 
aprendi algumas letras e conheço os 
números. 
 
Qual foi a sua profissão? 
Comecei a trabalhar aos 9/10 anos, fui 
para Lisboa a servir numa casa. Estive lá 
há volta de 5 anos. A patroa era um pouco 
má para mim e voltei para casa dos meus 
pais. Fiquei a trabalhar no campo, semear, 
 
  

 
sachar, regar. Depois de me casar continuei 
a trabalhar no campo. Mas também 
comprava galinhas, ovos e coelhos nas 
quintas, e depois vendia na praça. Tinha 
uma banca na praça da Covilhã. Estive com 
o marido uns 20 anos, mas depois separei-
me dele, porque me tratava mal. Acabei com 
o negócio quando me separei e passei a 
fazer comida para fora e nas festas, fazia 
bifanas, caldo verde e de tudo um pouco. E 
também fazia para casamentos. Fiz isto 
muitos anos e lá me governava. Antes 
também ainda trabalhei três anos num 
restaurante no Fundão, o 1º de janeiro na 
Rua da Cale. Depois juntei-me com este 
companheiro, ele era pastor e também 
cultivávamos uma quinta do patrão, 
tínhamos de tudo. Era perto da Idanha, 
estive lá muitos anos. Eu reformei-me muito 
nova, porque tive dois AVC, mas continuei a 
trabalhar no que podia. 
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Gostava, sempre gostei. Fui sempre 
habituada ao campo. Tive uma vida de muito 
trabalho. 
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Fez um ano em fevereiro. 
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Porque tenho muitos problemas de saúde 

 
e não tinha ajuda do companheiro. E chegou 
a um ponto que decidi vir. 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto, eu vim para cá de vontade. Os meus 
filhos não queriam, mas eu quis vir, porque 
já não podia estar em casa. 
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Vejo televisão no quarto, venho até à sala, 
até ao quintal. Gosto de cantar, de tocar 
adufe. Aprendi a tocar adufe na Idanha, com 
uma senhora. E já fui em alguns passeios, a 
Valhelhas, Fátima, Unhais da Serra. 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
Sim. Quem costumava vir mais era a minha 
filha e o meu genro. Mas também já cá 
vieram os filhos, o companheiro e os netos. 
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