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ATIVIDADES DE JUNHO 
 

  
Pela tarde do dia 29, para festejarmos o São Pedro, cantámos diversas marchas 
e cantigas aos Santos Populares. Pela tarde, realizámos ainda um jogo divertido 
de pinhatas no jardim do Lar. Um grande número de residentes, alguns deles com 
pouca autonomia, divertiram-se e muitos deles tentaram rebentar as cinco 
pinhatas, que se encontravam cheias de docinhos e que foram elaboradas com a 
colaboração de alguns residentes na semana que antecedeu os Santos. Foi muito 
divertido, não só para os que participaram, como também para os que assistiram. 
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Mensagem do Vice Presidente 
 
 

O Presente e o Futuro 
 

A Natureza está doente e a 
Humanidade depara-se com mais 
mortes e menos nascimentos. A 
destruição das florestas, a 
poluição dos oceanos e o degelo 
dos glaciares, resultado da avidez 
do homem e do aquecimento 
global do Planeta Terra, são 
realidades que não podemos 
ignorar. Somos responsáveis pelo 
Presente e pelo Futuro do género 
humano. Ao longo dos séculos, a 
Humanidade tem sido afrontada 
por guerras, catástrofes, 
epidemias e pandemias com a 
perda, umas vezes de milhares e, 
outras, de milhões de seres 
humanos. Hoje, o Mundo está 
perante uma situação de 
pandemia provocada por um vírus 
(covid-19) contra o qual não há 
ainda uma vacina. As Autoridades 
da Saúde, face ao pânico 
instalado com os números de 
contágios e de mortos, criaram 
algumas regras de conduta social 
e de higienização pessoal, o uso 
de máscara e manter um certo 
distanciamento físico para evitar o 
contágio. É nosso dever cumprir e 
fazer cumprir as regras, ser mais 
solidários e mais responsáveis 
pelo próximo e pela Natureza, a 
Casa de nós todos. Afirmar que 
SEM TI NÃO HÁ PRESENTE, mas 
CONTIGO HÁ FUTURO. Boas 
férias.  
 
 

José Branco Barata 
 

Neste mês, a maioria das atividades foi realizada 

no agradável jardim da Instituição, exceto 

quando o excesso de calor não o permitiu. Houve 

maior adesão dos residentes nas atividades e 

mais diversidade destas. 

Durante o mês de Junho continuámos com as sessões de cinema português, à terça-

feira, sempre com o acompanhamento de pipocas. 

Neste mesmo dia festejámos, no jardim, os Aniversariantes do mês, com um lindo 

bolo de anos. Cantaram-se os parabéns e apagaram-se as velas. 

 



  

Feliz Aniversário 

 
 

 

 

Programação de Julho 
 

• 01 – Maria Mendes Ferreira, 86 anos  

• 01 – Graziela Maria Rei da Fonseca, 74 anos  

• 06 – Teresa de Almeida Matos, 90 anos   

• 09 – Áurea de Almeida Santos, 76 anos  

• 12 – Lurdes Ferreira Carlos, 84 anos  

• 12 – Isabel Morais Duarte, 85 anos 

• 14 – Aurora da Conceição R. Mineiro, 86 anos  

• 25 – Rosa Rebelo Isento, 86 anos  

Atividades Agendadas 

• 17 – Lanche convívio dos aniversariantes do mês 

 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Sessões de cinema 

• Leitura e exercícios para a estimulação da memória 

• Jogos na sala de convívio  

ENTREVISTA A JOAQUIM PODÃO 
Por Dra. Andreia Sousa e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Joaquim Batista Podão.  
 
Qual a sua idade?  
Nasci a 15 de setembro de 1926. Vou fazer 
94 anos.  
 
Qual o seu estado civil? 
Sou casado.  
 
Tem filhos? E netos? 
Tenho uma filha com 69 anos. Tenho uma 
neta enfermeira, um bisneto e em agosto 
vai nascer outro bisneto.   
 
Frequentou a escola? 
Só andei na escola dos adultos. Andei lá 
pouco tempo, uns 2 a 3 meses, desisti 
porque com os horários de trabalho não 
dava. 
 
Qual foi a sua profissão? 
Comecei a trabalhar com 9 anos. 
Trabalhava descalço no meio dos teares e 
dos ferros a dar fios aos tecelões na fábrica 
Jerónimo Dias Freire. Aos 14 anos fui para 
a empresa Paulo de Oliveira onde só estive 
um ano. Andei de fábrica em fábrica a atar 
as teias dos tecelões até aos 18 anos. 
Empreguei-me na fábrica Alberto Roseta e 
Irmãos, estive lá 29 anos e só saí porque 
não concordava com algumas 

 
normas de trabalho e eu tinha que dar o 
exemplo, pois era Delegado Sindical. Depois 
fui para Lisboa trabalhar numa firma de 
tecelagem na Póvoa de Santa Iria. Continuei 
com o mesmo ofício em outros turnos. 
Trabalhava com quatro teares diferentes, 
mas era mais fácil: as máquinas eram 
melhores e o trabalho era à base de 
serapilheira, não era preciso tanta perfeição. 
Além do trabalho da fábrica sempre pratiquei 
futebol. Jogava no Sporting da Covilhã e aos 
19 anos passei para a equipa dos séniores, 
onde ganhava 400 escudos. Era um amor 
pelo futebol, eu era louco pela bola. Joguei 
futebol até aos 34 anos. Joguei no Sporting 
da Covilhã, no Grupo Desportivo 
Covilhanense e acabei a carreira de futebol 
nos Leões da Floresta, onde sou sócio nº1.  
Ainda fui árbitro e treinador de futebol do 
Benfica da Covilhã. 
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Não gostava, havia muitas injustiças. Na 
fábrica em Lisboa os covilhanenses eram 
muito perfeitos a fazer o serviço e não 
ganhámos prémios. Os outros faziam rápido 
e mal e ganhavam prémios. Depois lá o 
patrão percebeu e obrigou todos a serem 
perfeitos.  
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Fez um ano dia 3 de junho. 
 

 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Decidi porque queria regressar a casa. A 
minha casa é esta, eu sempre disse isso! 
 
E gosta de estar no Lar?  
Gosto, nunca procurei problemas com 
ninguém, estou sempre no meu cantinho. 
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Gosto de ver as notícias, adoro ver futebol, 
passo muito tempo com a minha mulher. 
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
A minha filha e o meu genro sempre que 
podem vêm. Tenho cá as minhas duas irmãs 
no Lar e sempre que possível estou com elas. 
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