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Mensagem do
Presidente da
direção LATI "Os
Avós"
Num ano tão conturbado para todos nós, o
Presidente da nossa Instituição não ficou
indiferente e deixou-nos a sua mensagem de
força para um novo Ano!

“Espero e desejo que o novo ano,
2021, seja uma recuperação das
saudades que a vida dos utentes
oferece à Liga dos Avós.
Mas muito mais importante, é o
desejo de uma ótima Saúde para todos.
Estou e Estamos à espera de vocês.
Bom Ano” - Eduardo Biscaia



Sucesso das
vendas de
Natal
Uma nova adaptação para

manter a tradição.

Este ano, face à impossibilidade de realização da
Venda de Natal na rua pedonal de Sintra devido à
pandemia, decidimos organizar uma venda de Natal
online através da nossa página do Facebook. Criámos
também um pequeno catálogo fotográfico que
divulgámos junto das famílias e utentes para que,

quem quisesse, pudesse adquirir os trabalhos
elaborados pelos nossos utentes nas suas casas com
tanto carinho e dedicação. 

Gostaríamos de agradecer a TODOS os que fizeram as
suas compras na nossa Venda de Natal e, deste modo,

contribuíram para esta importante angariação de
fundos que nos permitirá
adquirir novos materiais, para que os nossos utentes
continuem a trabalhar e a manter-se ocupados nas
suas casas.

“Aos Avós
Tenho que agradecer todo o apoio que
tenho recebido, seja alimentar, seja de
esperança presencialmente. 
Que este novo ano de 2021 nos traga
toda a força, para
voltarmos aos Avós, todos juntos em
segurança e que a Fé seja forte.
Maldita Pandemia”

Mensagem da nossa
utente Inês Jalles
A nossa querida utente também não
ficou indiferente a esta pandemia. 

Escreveu-nos uma pequena mensagem
de apoio e de esperança.

Para que consigamos ultrapassar esta
situação em união e com muita fé.

Aquisição nova Viatura

No final ano de 2020 reforçámos a nossa
frota automóvel com a aquisição de uma
viatura que nos ajudará a servir mais e
melhor os nossos utentes.



Arco- íris Solidário
No decorrer da actividade do mês do Idoso, no dia 01 de
Outubro de 2020 os utentes do Centro de Dia fizeram
umas pregadeiras em forma de arco-íris para oferecer a
todos os nossos utentes. Dado o sucesso, surgiu a ideia
de criarmos os nossos arco-íris solidários. Assim,

colocámos mãos à obra e distribuímos trabalho pelos
nossos utentes que, com todo a dedicação e empenho,

nos ajudaram a dar despacho às encomendas que foram
chegando através do nosso Facebook e dos nossos
colaboradores.

Criámos pregadeiras, porta-chaves, ímans e até enfeites
para a árvore de Natal. Foi uma verdadeira loucura
colorida que nos permitiu angariar fundos em tempos
de pandemia e, ao mesmo tempo, manter ocupados os
nossos utentes.

Queremos agradecer a todos os que compraram, fizeram
ou entregaram encomendas. A união faz a força e juntos
somos mais fortes e aqui está a prova!

Se ainda não adquiriu o seu arco-íris solidário ainda vai a
tempo de contribuir para esta nobre causa, pois
continuamos a espalhar cor e esperança com os nossos
bonitos e coloridos arco-íris solidários. Basta utilizar o
nosso Facebook ou o nosso contacto telefónico.

Dia Internacional do Riso
O Dia Internacional do Riso celebra-se (com alegria)a 18 de janeiro.

Para assinalar este dia, tirámos aos nossos utentes uma fotografia a imitarem os
bonecos sorridentes (emojis). As fotografias todas juntas deram origem a um
divertido vídeo que publicámos na nosso Facebook. No final, para ficarem com
uma recordação deste dia, enviámos para todos os participantes da atividade
um postal do “Dia Internacional do Riso”. E este foi o resultado:



É a 27 de janeiro que se assinala o Dia Internacional do Vinho do Porto.

Neste dia, em qualquer parte do mundo, as pessoas são convidadas a provar um copo
de vinho do Porto, a partilhar a experiência e a saber mais sobre a bebida.

Tradicionalmente, realizam-se atividades lúdicas em adegas do vinho do Porto, com
provas de vinho. 

Como estamos confinados e não podemos fazer juntos a prova, convidámos os nossos
utentes a celebrar este dia bebendo um copo do Vinho do Porto. Para estimular a
mente, enviámos para os utentes atividades de estimulação cognitiva: sopa de letras
com palavras da família do vinho do Porto, ordenar as garrafas desde a maior para a
mais pequena para ter a perceção visual dos diferentes tamanhos de garrafas
apresentadas. Esperamos que se tenham divertido com estas atividades e que, para o
ano, possamos brindar todos juntos na nossa casa que é “Os Avós”.

Dia Internacional do
Vinho do Porto
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