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Mensagem do Vice Presidente 

 
 

NÚMEROS E PERCENTAGENS 
 
 

A Humanidade está doente e sem 
cura à vista, devido à resistência 
do vírus “Covid-19” e suas 
variantes. Não obstante o combate 
heroico com a administração das 
vacinas a muitos milhões de 
pessoas, em quase todo o Mundo, 
bem como o cumprimento das 
regras de conduta social 
recomendadas pelas Autoridades 
da Saúde, uma pandemia alastra e 
atinge indivíduos sem olhar ao 
género nem às idades. Todos os 
dias somos informados pela 
comunicação social com números 
e percentagens que dão origem a 
mapas com linhas que sobem e 
descem, mas pouco 
esclarecedoras. Talvez porque a 
Humanidade esteja já 
atormentada pela pandemia há 
muito tempo, quando são referidos 
os números e as percentagens, 
parece haver pouca consciência 
de que se trata de PESSOAS que 
merecem respeito na sua 
dignidade e individualidade. Existe 
uma impunidade e esquisita 
alienação, doentia, que leva 
alguns cidadãos a perder o 
respeito pela dignidade das 
pessoas, quando são avaliadas 
como números e desrespeitadas 
na frieza das percentagens. 
Acontece nas áreas da Saúde 
como no Trabalho. 

 
 

José Branco Barata 
 

Dia 28 realizou-se o lanche convívio com bolo de aniversário para todos os aniversariantes do 

mês de junho. Cantaram-se os parabéns, apagaram-se as velas e partiu-se o bolo. Todos os 

utentes se mostraram satisfeitos pela festinha que tiveram. Também alguns idosos quiseram 

festejar connosco o seu aniversário. 

 

 

 

Ao longo do mês foram realizados uma grande 

diversidade de jogos. Os residentes mostraram-se 

empenhados e divertidos a participar. 

 

Também as atividades de Estimulação Cognitiva, 

realizadas à quarta e à sexta-feira na sala de convívio 

do bar, organizadas pelas estagiárias de Psicologia, têm 

sido do agrado dos utentes. Estas têm como objetivo 

retardar as perdas cognitivas associadas ao 

envelhecimento. Ao longo da semana as mesmas 

atividades repetem-se nas enfermarias.  

Nas duas semanas que antecederam os Santos Populares fizeram-se cartazes 

alusivos ao Santos para todas as salas de convívio do lar com a colaboração de 

alguns utentes. No dia 24, Dia de São João, a animadora, vestida a rigor, percorreu 

todas as salas e enfermarias do lar, levando muita alegria e animação junto de 

todos. Muito bem-dispostos cantaram as marchas e outras músicas dos Santos 

Populares. A tarde terminou na sala de convívio, onde muitos residentes, adeptos 

da folia e da dança, se divertiram a dança e cantar. 

No dia 29, Dia de São Pedro, foi outro dia em grande convívio e animação na sala 

de convívio do bar. Todos se divertiram com as danças, levando muita alegria e 

boa disposição junto dos menos autónomos.  

 

 



 

 

  

Feliz Aniversário 

 
 

 

Programação de Julho 

 

Atividades Agendadas 

• 07 – Comemoração do Dia Mundial do Chocolate 

• 15 – Sessão de cinema 

• 16 – Atividade orientada pelos estudantes da Happy Wish 

• 03 de agosto – lanche convívio dos aniversariantes de julho 

 

Atividades Regulares 

• Ginástica 

• Canto Coral 

• Trabalhos manuais – cartazes sobre os “Avós e Netos” 

• Jogos na sala de convívio ou no jardim 

 

• 01 – Maria Mendes Ferreira, 87 anos  

• 01 – Graziela Maria Rei da Fonseca, 75 anos 

• 01 – Maria Adelaide de J. Bernardino, 87 anos  

• 06 – Teresa de Almeida Matos, 91 anos   

• 12 – Lurdes Ferreira Carlos, 85 anos 

• 12 – Isabel Morais Duarte, 86 anos 

• 25 – Rosa Rebelo Isento, 87 anos  

 

ENTREVISTA A MANUELA TAVARES 
Por Dra. Andreia Sousa e D. Graça Aguilar 

 
Como se chama? 
Maria Manuela Mateus Tavares. 
 
Qual a sua idade?  
Tenho 58 anos, faço 59 para setembro. 
 
Qual o seu estado civil? 
Solteira.  
 
De que terra é? 
Sou de Peraboa, mas vivi a maior parte 
do tempo na Covilhã.  
 
Tem filhos?  
Não tenho filhos nem sobrinhos. Tenho 
1 irmão.  
 
Qual foi a sua profissão? 
Eu sempre ajudei os meus pais na 
quinta. Semeava, colhia, fazia o vinho… 
até conduzia o trator lá na quinta. Eles 
eram vendedores ambulantes e vendiam 
na Praça. Vendíamos um pouco de tudo: 
hortaliças, batatas… Eu às vezes 
acompanhava os meus pais a vender de 
porta em porta. Depois aos 24 anos fui 
para Coimbra internada. Estava muito 
doente. Depois melhorei, tive alta 
hospitalar e comecei a trabalhar no 
Centro de Dia de Peraboa como 
funcionária do apoio ao domicílio. 
Distribuíamos os almoços, fazíamos as  

 
higienes aos idosos e pequenas limpezas na 
casa deles. Fiz isto durante 2 anos. Depois, 
estive 7 anos a trabalhar para uma casa de 
uma Sra. nos Penedos Altos onde fazia a vida 
de casa e cuidava de duas crianças. Depois 
ainda estive também a tratar de uma Sra. idosa 
que acabou por adoecer e faleceu mais tarde.   
 
Gostava do trabalho que fazia? 
Eu gostava daquilo que fazia. Eu gostava dos 
idosos. 
 
Frequentou a escola?  
Tenho o 6º ano. Devo ter saído da escola aos 
14 anos, depois voltei em adulta para 
completar o 9º ano na escola da indústria. Eu 
sabia ler e escrever muito bem, a matemática 
é que não era para mim. O meu pai queria que 
eu fosse professora, mas eu não consegui lá 
chegar. Já a minha mãe queria que eu fosse 
costureira, mas faltou-me o jeito para isso. Ao 
longo da vida, pelo centro de emprego, tirei 
uma formação de geriatria e outra em 
bordados. 
 
Há quanto tempo está no Lar? 
Já nem tenho a certeza, mas acho que foi no 
verão de 2019.  
 
Porque é que decidiu vir para o Lar? 
Vim para o Lar para me distrair e para ajudar. 
Eu gostava de poder ajudar no refeitório a 
levantar os pratos….  
 

 
E gosta de estar no Lar?  
Se não tivesse estes problemas todos de 
saúde eu gostava mais. Como estou doente, 
custa-me aceitar a ajuda das funcionárias, 
mas tem que ser. 
 
Como passa os seus dias no Lar? 
Fico entretida no tablet e a Dra. Lídia, a 
psicóloga pequenita traz-me cá sempre 
coisas para fazer. Deixei de fazer muitas 
atividades porque não posso.   
 
Costuma ter visitas de familiares ou 
amigos?  
Sim, noutro dia veio cá o meu amigo Marco e 
a Guida. Eles também costumam ligar-me. 

 
 

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 
 


