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A nossa Newsletter agora já tem nome
"Os Avós - mais perto de nós", foi o nome escolhido, não só pelos utentes, familiares

e funcionárias, como pelos nossos seguidores do Facebook que fizeram-se sentir nesta

votação.

O gráfico ilustra a votação de todos os que participaram e poderão ver que esta foi

renhida, mostrando que "Os Super Avós" estiveram muito perto da vitória.

Assim, este mês de Fevereiro,  a nossa newsletter já vai com o nome que você

escolheu! Obrigada a todos os que aceitaram este desafio e participaram nesta

votação. Esta é uma newsletter feita em conjunto por nós (Instituição e utentes) e, por

isso, achámos fundamental dar voz a todos os que integram a família "Avós".



"Neste já longo período que estamos a viver marcado pelo sofrimento, é necessário saber tirar partido do

bem que nos resta.

Tanta coisa que fazia parte integrante das nossas vidas nos tem sido subtraída, como seja o convívio com

familiares e amigos, pessoas que nos são muito queridas e de quem sentimos saudades. Há uma

carência de afetos: o abraço, o beijo, a conversa lado a lado.

Os simples passeios ao ar livre estão-nos igualmente interditos e tanto o nosso espírito como as nossas

pernas já se ressentem desse bocadinho de liberdade e de exercício físico.

Mas não desanimemos, não nos entreguemos a tristeza, ao desalento e aos lamentos.

Em vez disso, procuremos agarrar o que nos resta de bom: não posso estar fisicamente com os meus

filhos e os meus netos, mas posso vê-los e ouvi-los através de videochamadas e devo abrir o meu coração

a esses momentos de alegria e felicidade e vivê-los o mais plenamente que eu consiga.

Não posso passear, mas tenho uma varanda ou um pátio onde posso respirar o ar fresco e sentir o sol

ameno ou o vento e a leve brisa e onde posso dedicar-me a tratar das minhas plantas com todo o

carinho.

No fundo é reduzir-se tudo à sua expressão mais simples, tal como numa operação matemática.

Lembrei-me há dias de uma frase de minha mãe: “o segredo da felicidade consiste em não se exigir

muito da vida” e hoje melhor do que nunca, compreendo o seu sentido. Contentarmo-nos com o pouco

que temos e usufruirmos ao máximo os pequenos prazeres que a vida nos oferece. Igualmente muito

importante é sermos gratos por todas as bênçãos que vamos recebendo como o pão de cada dia, o teto

que nos abriga, os entes queridos, a saúde ainda que com alguns problemas, mas o simples facto de se

estar vivo deve merecer-nos aquele obrigado muito sentido. Podemos agora executa certos trabalhos

para os quais dantes nos faltava o tempo como tricotar, bordar, jardinar, fazer aquele bolo delicioso.

Tenho uma amiga que se entretém a fazer casaquinhos de malha para bebés uns em azul, outros em

rosa, qual deles o mais bonito! Diz ela que são para os bisnetos que um dia hão-de nascer.

Pessoalmente, tenho agora mais tempo para ler e, na minha qualidade de pessoa crente, tenho mais

tempo para me entregar à oração e especialmente agora são tantas as intenções pelas quais rezar, a

começar pelos muito doentes vitimas de Covid e de outras doenças, pelo pessoal médico para que não

lhes falte as forças para continuarem a salvar vidas e pelos que se debatem com tantas dificuldades por

terem ficado de repente sem trabalho.

Há tanta coisa útil que se pode fazer, mesmo sendo-se idoso, pois existe muitas vezes um lado positivo

em cada situação difícil, a questão é descobri-lo e dele tirar o melhor partido".

Saber Tirar Partido
Deixamos-lhe com um texto de reflexão da nossa Utente Maria Teresa Neves.



Poema dedicado
às nossas
funcionárias
Este mês a nossa querida Utente
Maria Teresa Neves dedicou um
poema de agradecimento às nossas
funcionárias, pelo trabalho que elas
representam.

"Com sorriso prazenteiro
Veem o almoço entregar;
trazem um rasgo de alegria,
que fica a pairar no ar.
 

Em cada dia que passa
o perigo vão enfrentando
mas sempre com aquela coragem
que lhes dá ânimo e encanto.
 
Não se limitam a entrega
do que lhes foi incumbido, 
pois todas trazem no rosto
o seu mais lindo sorriso.
 
Um sorrido de ternura,
de carrinho pelo idoso, 
pois…ah! Como necessitamos
do vosso gesto bodoso!
 

Por isso, muito obrigada
às Amigas dos Avós.
Aqui fica um grande abraço
para cada uma de vós".

“Muita Sorte, Muita Saúde para todos os meus colegas, para terem
coragem nesta vida, que este bicho se vá embora. Vamos todos nos
juntar no centro brevemente.
Muita Coragem.”

Mensagem de saudade Teresa Ferreira

Mensagem de saudade Alzira Pereira
“Tenham muita paciência como eu tenho, todos queremos ir para o
centro mas temos de levar o bicho com paciência. Tudo de bom, muita
saúde e paciência. Temos de esperar até abrir para nos vermos e vamos
todos fazer logo uma festa de boas vindas. 
Muita paciência.”



Família Avós - Os nossos Motoristas
Porque o mais importante é poder atribuir nomes às caras, vamos apresentar a nossa Família “Avós”. 

Nesta edição vão ficar a conhecer os nossos motoristas: o Nuno Silvestre, a Maria Inês Correia e o Augusto

Santos.

Estes são os rostos que vão buscar e levar os nossos utentes de Centro de Dia todos os dias de semana a

suas casas, sempre com alegria e boa disposição. Agora em tempo de pandemia tiveram que fazer ajustes

e, para além de toda a ajuda possível no Centro de Dia, entregam as refeições em casa dos nossos utentes

de ambas as respostas sociais.

O Nuno Silvestre Já trabalha há 11 anos na Liga: O que mais o motiva nesta profissão é o contacto

presencial com os utentes, gosta de conviver e dialogar.

Para além do seu trabalho como motorista na casa, o Nuno é presença assídua nas nossas festas, sempre

animado a dar um pezinho de dança com os nossos utentes e a cantar um belo fado. Também nas

carrinhas tem sempre uma palavra simpática para os utentes e, nos dias mais tristes e cinzentos, o Nuno

faz questão de por uma música no rádio e cantar uma música para alegrar o dia de todos.

A Maria Inês colabora com “Os Avós” há 5 anos. Bem-disposta e animada, decidiu vir trabalhar no nossa

Instituição porque se sente muito realizada a trabalhar com esta faixa etária.

O Sr. Augusto está na nossa instituição há cerca de 1 ano. Para além de apoio nos transportes, executa

outras tarefas relacionadas com a manutenção dos equipamentos e instalações e deslocações a entidades

externas/parceiras. Sempre pronto para ingressar nos desafios que lhe propomos, integrou-se na nossa

equipa com muita facilidade e teve logo muita empatia com todos.

Provérbios e Adivinhas
Este mês desafiámos vários dos nossos utentes

para nos dizerem alguns provérbios Portugueses

e adivinhas. 

Mais uma vez conseguimos dar asas à

criatividade, às memórias e aos pensamentos. 

Mostramos que mesmo não estando juntos

puxamos todos uns pelos outros, para

mantermos a saúde mental ativa, que tão

importante é nestes tempos. 

Deixamos para si, alguns desses exemplos, para

que possa avivar a sua memória também!



Neste ano de 2021,
Um concurso de carnaval foi acontecer,
Os nossos utentes um palhaço tinham de fazer.
Na chegada as suas casas o palhaço desmontado tinham de pintar,
Para depois toda a gente alegrar.
Sem pernas e sem braços o que iriamos fazer,
Uns harmónios bem longos iam mesmo acontecer,
Para as pernas e os braços aparecer.
Agora uma coisa tinha de ser feita,
Com confettis e serpentinas a ajudar,
Este palhaço alegria íamos decorar.
Todos terminados e em fila no corredor foram parar, 
Com números estranhos a acompanhar,
Os colaboradores iam votar,
Para ver qual o palhaço alegria que ia ganhar?
Sem saberem a quem pertenciam o anúncio ia acontecer
A Dona Gracinda chegou para vencer!
Mas a Dona Lídia muito contente o segundo lugar veio buscar,
Para a Dona Antónia Raimundo o terceiro lugar alcançar.
Com grande esforço e dedicação com 13 pessoas a participar,
Agora temos de esperar, 
Para ver quem o próximo concurso vai ganhar!
Obrigado!

Concurso de Carnaval



LATI "Os Avós" 
Entre em contacto connosco através de 219230466 ou 927804700 | E-mail: osavos@sapo.pt
Visite o nosso site em www.latiosavos.com
Siga-nos através do Facebook L.A.T.I. "Os Avós"

Aniversários do Mês
Existem sempre dias de festas todos os meses, e nós fazemos questão de celebrar os anos

de vida dos nossos colaboradores e corpos gerentes, bem como dos nossos utentes.

Enviamos todos os meses um postal de felicitações e aqui deixamos um espaço reservado

a cada uma das pessoas que tanto carinho temos.

A LATI "OS AVÓS" deseja a todos um feliz aniversário!


