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Consignação de IRS
Este foi o último Mês para entregar o seu IRS. 
Agradecemos a todos os leitores que deram a sua ajuda atribuindo gratuitamente 0,5% do seu IRS
para a nossa Instituição.



Família Avós - Equipa da Secretaria
 

Porque o mais importante é poder atribuir nomes às caras, vamos a apresentar a nossa Família
“Avós”.
Na sexta edição vamos conhecer a equipa administrativa da nossa Instituição que é composta
pela colaboradoras Rute Castro e a Ana Marques.

A Rute Castro trabalha na nossa Instituição há 15 anos, tendo uma ligação de muitos anos com
“Os Avós”. Iniciou o seu percurso como escriturária e com o passar dos anos foi progredindo na
carreira, desempenhando neste momento as funções de chefe de escritório. É a pessoa responsável pela
área financeira/tesouraria da Instituição, desempenhando igualmente funções relacionadas com área
administrativa, nomeadamente o contato presencial e telefónico com utentes, sócios e entidades
externas que nos contatam.

A Ana Marques, colabora com a Instituição há 3 anos, desempenhando atualmente funções com
secretária da Instituição. É pessoa a responsável pelo setor alimentar, fazendo a gestão e planeamento
deste serviço em articulação com a chefe de equipa do Centro de Dia. No seu dia-a-dia elabora as
ementas adaptadas aos gostos e necessidades dos utentes de ambas as respostas sociais e gere todo o
processo das encomendas com os fornecedores com quem trabalhamos. Desempenha ainda as funções
administrativas relacionadas com os contatos presenciais e telefónicos dos utentes e sócios.
Ambas têm um papel muito importante, pois são o primeiro contato com as pessoas que
pretendem obter informações sobre a nossa Instituição, desenvolvendo funções muito importantes para
o bom funcionamento da Instituição.

Obrigada por servirem a “Família Avós” com dedicação e empenho.



Laurita
Texto da Utente D. Teresa Neves
   Estávamos em plenas férias de verão e sempre que regressávamos, já pela tardinha, de uma ida à  praia ou de algum
piquenique ou simples passeio, tornara-se habitual depararmo-nos com aquele pequeno grupo de crianças brincando
despreocupadamente por ali; os rapazes, com os seus berlindes e as meninas jogando à macaca.
A dada altura, começámos a notar que entre aquelas crianças havia uma ainda muito pequena, que não teria mais de dois 
 a dois anos e meio, era uma menina de cabelo castanho claro, todo aos aneis. Minha irmã Amélia, a mais velha, tratou de
indagar junto de uma idosa que vivia por ali e que costumava vender-nos fruta da sua quinta. 
Conforme nos contou, eram crianças filhas de caseiros que trabalhavam nos campos, em grandes propriedades e que só
voltavam a casa ao pôr do sol. E a mais pequena? Essa, respondeu-nos ela, fica ao cuidado da mais velhinha, aquela ali,
que tem uns dez ou onze anos. A pedido da mãe, eu vou vigiando-as à distância, acrescentou ela.
Minha irmã começou então a distribuir bolachas e fatias de bolo pela criançada até que um dia... todos na família ficámos
surpreendidos ao vermos minha irmã Amélia aparecer na sala, toda sorridente, com a tal pequenita ao colo. Sem que
ninguém se apercebesse, tinha-lhe dado banho e vestido umas roupas minhas de quando eu era pequena, pois nessa altura
eu já rondava os meus sete ou oito anos. A criança não se mostrou estranha e sorria às nossas brincadeiras e comeu a
sopa e tudo o mais que minha irmã lhe foi dando. 
Nossa mãe mostrava-se preocupada: Falaste com a mãe? Pediste-lhe autorização? E se levam a mal o que estás a fazer?
Ao que minha irmã respondeu que, àquela hora, ainda os pais se encontravam na sua luta pela vida para trazerem o
sustento para casa e que era impossível levarem a mal, pois só estava a fazer o bem àquela criança.
Minha irmã era assim: Decidida e prática, até nos seus atos de perfeita humanidade e eu aprendi que para além de todo o
amor e carinho que sempre me devotava, pois eu era a sua boneca, como ela me chamava, esse sentimento não se
esgotava comigo, pois ainda sobrava para outras crianças e que tanto necessitavam de cuidados. Eu olhava-a com imensa
admiração e verdadeiro enlevo.
Quando a mãe da criança regressou do trabalho, a filha mais velha levou-a até nossa casa e ainda tenho bem visível esse
momento de feliz surpresa por parte da mãe e os bracinhos da criança estendidos para ela, num largo sorriso.
Esta cena foi-se repetindo enquanto duraram as nossas férias, até que regressámos a Lisboa.
Entretanto, os anos foram passando e olhando agora para trás, vejo como tudo se modificou: todos mais velhos, minha irmã
Amélia casou e foi mãe de um lindo menino e eu própria já não era mais uma criança, mas sim uma jovem cheia de sonhos.
Só a casa de férias parecia inalterada, com as suas grossas paredes, as amplas janelas de guilhotina e com uns assentos
em pedra junto a cada uma delas e o  imenso terraço onde tanto gostávamos de nos reunir conversando, enquanto
tomávamos um refresco e apreciávamos a imensa  paisagem, emoldurada pela serra sempre tão bela desde o nascer ao pôr
do sol.
E foi assim, numa dessas tardes estivais, que alguém apareceu ao portão; era um casal de jovens que procurava a D.
Amélia. Ela está? Por acaso estava e fizemo-los entrar.
Lembra-se de mim, D. Amélia? E todos nós à volta, curiosos com aquela súbita e misteriosa visita.
Não se lembra de mim? E minha irmã fitava aquela jovem, procurando uma informação na sua memória e eis que...espera,
esses olhos verdes...tu és a Laurita?| Pois sou, D. Amélia!
E naquele instante se deu o reencontro entre minha irmã e a pequenita que ela tanto protegera e acarinhara. Seguiu-se todo
um relato sobre a família – os pais, os irmãos e, quanto a ela, estava ali com o seu noivo, pois iriam casar dentro de um
mês e vinha convidar minha irmã para madrinha. Minha irmã, muito sensibilizada, aceitou logo.
Tal como nas histórias que nos contavam em crianças, casaram e foram muito felizes, mas desta vez trata-se de uma
história verdadeira.
Fez-se o casamento numa cerimónia simples mas tão alegre e onde se sentiu imenso calor humano. A Laurita estava linda
no seu vestido e véu brancos e nos seus olhos que cintilavam de felicidade havia a cor da esperança de um futuro risonho.
Ainda me lembro de que alguns dias após o casamento seguiram os dois para França, onde o marido arranjara trabalho.  A
Laurita foi sempre dando notícias por carta a minha irmã e ainda me recordo da notícia do nascimento da primeira filha. 
E assim termina mais uma história verdadeira, pois para quê puxar pela imaginação quando a própria vida se encarrega de
nos oferecer as mais belas histórias, que ultrapassam a ficção.

                       Maria Teresa Neves
         12.06.2021



Atividade de estimulação Física
ginástica e dança com o “challenge” da coreografia de apoio à seleção
portuguesa “Vamos com Tudo”

 Com a chegada do Euro 2020, decidimos lançar um desafio aos nossos utentes do Centro treinando
a coreografia do challenge do David Carreira “Vamos com tudo” de apoio à nossa Seleção Nacional. 

Aos poucos os utentes já vão sabendo a letra e a coreografia desta música para que, no final,
possamos fazer um vídeo com esta dança…os nossos funcionários também se irão juntar ao nosso
divertido grupo! 

Apesar da prestação da nossa s Seleção ter sido curta, temos a certeza que a equipa deu o seu
melhor!

Nós pela LATI divertimo-nos muito e fizemos uma verdadeira claque de apoio.

Vamos com tudo Portugal!



Decorações e trabalhos manuais para
celebrar os Santos Populares
 
Este mês de Junho os nossos utentes participaram em vários ateliers de trabalhos manuais, criando
os originais enfeites dos Santos Populares para embelezar e dar cor e alegria às salas e corredoras
do nosso Centro de Dia. 

Começamos estas atividades com a pintura livre dos três Santos (Santo António, São João e São
Pedro), para relembrar e avivar a memória dos Santos desta época e com a pintura das sardinhas
ao gosto e imaginação de cada um. 

Essas sardinhas foram utilizadas para enfeitar as janelas e paredes e foram colocadas nas grinaldas
que enfeitam as salas.

Criámos também uns Manjericos grandes onde o vaso foi coberto de lã, que os utentes preencheram
utilizando a técnica de enrolar, como se fazia nos cestos de antigamente. A parte de cima do
manjerico foi preenchida com bolinhas de papel crepe verde feitas pelos utentes que depois foram
coladas no manjerico até este ficar todo preenchido. 

A seguir, os nossos utentes fizeram uns Cravos em papel crepe de variadas cores. Para a
elaboração destes cravos os utentes tiveram de enrolar o papel crepe num pau de espetada e, no
final, cobriram o mesmo com fita-cola verde para ficar mais real. Por último, fizemos em conjunto
umas quadras alusivas à época que foram colocadas nos cravos. Estes bonitos cravos em papel
crepe foram colocados nos manjericos para que estes ficassem ainda mais coloridos e bonitos!

Para que tudo estivesse perfeito, os utentes fizeram uns coloridos balões de São João: com umas
folhas coloridas dobradas em leque, arredondámos as pontas e fizemos uns cortes nas mesmas. De
seguida, colámos várias cores diferentes e abrimos os balões e criámos as nossas grinaldas super
coloridas e originais.



Arraial dos Santos Populares
 
No dia 25 de Junho de 2021 comemorámos com os nossos utentes e funcionários os Santos
Populares com o nosso tradicional Arraial, onde não faltou música animada, boa-disposição e comida
saborosa.
Depois de tudo enfeitado a rigor pelos nossos utentes, que muito têm trabalhado na elaboração dos
enfeites alusivos a esta época, chegou a hora de usufruir deste dia de festa mantendo todas as regras
de segurança que o contexto que vivemos assim o exige.

A ementa deste dia especial foi escolhida com todo o cuidado: de entradas servimos chouriço assado,
seguiu-se a sopa de caldo verde como manda a tradição e a sardinha e o carapau acompanhados de
salada mista de pimento, tomate e pepino. Para adoçar a boca servimos o saboroso e cremoso arroz
doce, tudo regado com uma sangria (saudável) para o brinde! 

Depois do almoço, para ajudar a digestão nada melhor que um pezinho de dança com o nosso
bailarico com a música animada, previamente escolhida pelos utentes. Este ano não foi possível a
dança a pares como é habitual nos bailaricos, mas não deixámos de nos divertir com as nossas
danças e com a apresentação do grupo de teatro improvisado das nossas funcionárias que se
vestiram a rigor com as cores da nossa seleção e animaram a festa com as suas piadas e
coreografias!

Nestes Santos Populares “fomos com tudo” e foi uma diversão sem explicação!

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação que contribuiu para o sucesso desta festa, proporcionando
aos nossos utentes momentos de alegria e diversão que ficarão certamente na memória e no coração
de todos!



Cravos & Quadras



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!

Colaboradores e Corpos Gerentes:
05 de Junho | Antónia Romão

29 de Junho | Ana Marques

Utentes de Centro de Dia:
01 de Junho | João Manuel Alves Moreira- 68 anos 

18 de Junho | Idalina Maria Marques - 92 anos

19 de Junho | Júlio Terra Gaspar Coelho  - 93 anos 

19 de Junho | Maria Celeste Patricio  - 89 anos 

Utentes de Serviço de Apoio Domiciliário:
18 de Junho | Isabela Marques - 47 anos

28 de Junho | Augusto José Gonçalves - 76 anos

30 de Junho | Luisa Ferreira da Costa - 84 anos


