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Nesta edição: 



 Com a chegada do Verão, dos dias grandes, soalheiros, a grande maioria das pes-

soas escolhe estes meses para um descanso merecido e umas férias repousan-

tes, para recarregar baterias. 

Aqui pelo Centro Comunitário, não é exceção, e tanto as pessoas idosas como 

muitos colaboradores vão indo e vindo, ao longo destes meses, em busca do tal 

descanso bem merecido e, muitas vezes, por outras paragens. É que até só a 

mudança de rotinas e de local, pode ser muito benéfica para o tal descanso e 

dissipação de algum stress acumulado. Há outra liberdade de horários e maior 

possibilidade de se aproveitar para caminhadas, exercício ao ar livre e até uma 

alimentação mais saudável e há que aproveitar os benefícios do sol, tão presente 

nestes meses, mas sem riscos. O sol não é só aliado da boa disposição mas, como 

garantem muitos estudos, na dose certa, é essencial à saúde, ajudando a comba-

ter distúrbios cardiovasculares e outras doenças. Não é, por acaso que se diz 

que um dia de sol chega para recarregar as baterias mais gastas. 

É também uma altura propicia para visitar familiares e amigos, que na azáfama 

do dia a dia, muitas vezes não conseguimos tempo para visitar, matar saudades e 

colocar as conversas em dia. São ainda tempos para um maior relacionamento 

entre pais e filhos, avós e netos, tão importante e saudável para um bom equilí-

brio emocional. 

Oxalá todos tenhamos possibilidade de aproveitar estes dias de férias da 

melhor maneira para, no regresso, nos sentirmos de novo cheios de energia e 

forças, para enfrentar o novo ciclo que se inicia. 

 

                                                                              Maria Luísa Bugalho, diretora 

Editorial 
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História de Vida 

P. Sr. Fernando desde quando e porque se tornou voluntário no CCT? 

R. Quando me reformei, no ano de 2010, e para não parar no tempo, resolvi que 
tinha que fazer algo, então tornei-me voluntário do CCT e da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa 

 

P. O que faz no CCT como Voluntário? 

R. O que faço no CCT como voluntário é de tudo um pouco. Do que sei e do 
que não sei, porque por vezes tenho que puxar pela cabeça e pelo engenho, para 
resolver alguns problemas que me são colocados, sobre coisas que nunca fiz 
anteriormente, mas felizmente tem dado bom resultado. 

 

P. O que pensa do trabalho de um voluntário? 

R. Não é trabalho, é o gosto de ajudar os outros. Pelo menos é o que se passa comigo. Faço-o com muito 
gosto e prazer por estar a ajudar seja quem for, desde que precise. 

 

P. O que acha do trabalho que se desenvolve aqui no CCT, com as pessoas idosas? 

R. Sobre o trabalho que se faz no CCT é excelente, pelo que vejo das pessoas responsáveis. Estão sempre 
atentas ao que se passa diariamente e, na minha maneira de ver, até vão para além das suas funções. 

 

P. Gostaria de nos deixar alguma sugestão para um trabalho melhor? 

R. Não vejo qual seria outra solução melhor. Têm que continuar como trabalho que têm feito até agora e 
muitos Parabéns pelo vosso empenho. 

 

 

Nós é que lhe agradecemos, Sr. Fernando, pelo seu trabalho, alegria, boa disposição que sempre nos mos-
tra, a nós e a todos os utentes, e pela sua ajuda tão pronta e em todos os momentos. 
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Entrevista ao voluntário do CCT: Sr. Fernando Domingues 



História de Vida 

P. D. Mariana lembra-se desde quando começou a usufruir do apoio do CCT ? 

R. Já não me recordo, apenas sei que comecei a vir passar aqui os dias depois pio-

rei o meu estado de saúde e foi necessário irem dar-me a higiene pessoal na minha 

casa e a irem buscar-me na carrinha para cá passar o dia. 

 

P. Mora cá em Telheiras há muito tempo? 

R. Moro em casa da minha filha desde que piorei da minha saúde sempre  estou 

mais acompanhada. 

 

P. Como se sente aqui no CCT 

R.  Muito bem, gosto muito de cá estar, são todos muito meigos e ajudam-me muito. 

 

P. Como passa os seus dias no CCT 

R. De manhã quando chego faço a ginástica, depois vou para a sala vejo TV, converso, e faço o que estive-

rem a fazer, jogos por exemplo. Há senhoras a cozer uns porta-chaves mas eu isso já não consigo embora 

gostasse muito também de poder contribuir. 

 

P. Recomendaria o CCT a alguém? 

R. Sim, claro! A minha filha está muito feliz com todos vocês. 

 

P. Tem alguma mensagem para nos dizer? 

R. Que sejam sempre assim, meigas e muito atenciosas. Obrigada a  TODOS. 

      

       OBRIGADA D. Mariana pelo seu testemunho!  
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Entrevista à Sra. D. Mariana Leitão, utente de Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário do CCT, deixa-nos aqui o seu testemunho com muito entusiasmo! 
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Garraiada na Praça de Touros do Campo Pequeno. 

No dia 13 de Julho, um grupo de utentes deste CCT foi assistir a um espetáculo, na Praça 

de Touros do Campo Pequeno (OLÉ). 

Foi um espetáculo com alguns famosos e foi transmitido em direto pela SIC. 

Quando lá chegamos deparamo-nos com filas enormes. Ao entrarmos dirigimo-nos para 

as primeiras filas, onde pudemos ver o espetáculo muito bem. O Campo Pequeno estava 

praticamente cheio. 

Os apresentadores foram: José Figueiras e Bárbara Guimarães. Algumas das figuras públi-

cas, ditas celebridades, que participaram no programa, fizeram pegas de caras, ajudadas por 

elementos dos grupos de forcados de Santarém e do Aposento da Moita. 

Os participantes foram: Merche Romero, Dina Pedroso, José Castelo-Branco, Marco Bor-

ges, José Moutinho e João Batista. O justo vencedor foi o José Moutinho, que teve unani-

memente os votos do júri e do público. Por fim houve um grupo de acrobatas que nos dei-

xaram sem palavras com as suas acrobacias, por cima dos touros. Por fim, e para dar ainda 

mais alma ao espetáculo, houve um grupo de voluntários, de entre os espetadores, que se 

sentaram no centro da arena à volta de mesas, enquanto o touro se passeava. Alguns, com 

as investidas do touro, ainda foram parar ao chão. 

Foi uma noite muito divertida. Regressamos ao Centro muito felizes e prontos para partici-

par em novos eventos!     

A praça de toiros do Campo Pequeno recebeu no dia 29 de agosto o 
espetáculo de arte a cavalo de Andaluzia onde passou cerca de uma 
1/30h, bastante agradável com dança e números de cavalos que muito 
alegrou o público presente. 

Quem também assistiu a este espetáculo e muito se deliciou foram 3 
utentes do CCT que participaram no concurso “ Faces da União” que 
ganharam um prémio FNAC em produtos, sendo este um dos produ-
tos escolhidos para ser visto e apreciado pelos utentes. 

Espetáculo de cavalos de Andaluzia 



Dia 19 de setembro,  o CCT  levou 10 uten-

tes a um passeio a Peniche conjuntamente 

com outros utentes dos equipamentos da 

Diasl Norte. Assim que chegámos visitámos o 

Forte de Peniche e observou-se as vistas 

locais. Seguidamente fomos até às Caldas da 

Rainha onde nos esperava um  bom repasto e um bailarico que fez a  delicia dos convi-

vas. 

Dançaram toda a tarde, entre risos e gargalhadas foi um dia 

bem animado! 
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Passeio a Peniche 

No dia 11 de setembro os Utentes do CCT assistiram com muita alegria à estreia da “ 

Grande Revista à Portuguesa” de Filipe La Féria, autoria e encenação. 

Para comemorar os 100 anos do Teatro Politeama, Filipe 

La Féria apresenta uma mega-produção de homenagem 

ao género mais genuíno do teatro português, a Revis-

ta. Um espectáculo grandioso que revisita o humor e a 

arte de ser português. Contando com um texto original 

de La Féria e figurinos de Costa Reis, esta é uma viagem 

ao Portugal de hoje, com todos os seus “heróis”, fantas-

mas e hilariantes situações e equívocos. Em palco, para além dos populares ato-

res Marina Mota, João Baião, Maria Vieira, Vanessa, 

Ricardo Castro, Filipe Albuquerque e Rui Andrade, 

há cantores, bailarinos e acrobatas! 

Grande Revista à Portuguesa 



Visita às instalações do Espaço Santa Casa 

Dia 26 de setembro fomos à 

inauguração da Trienal de 

Arquitetura no Espaço Santa 

Casa, instalações da SCML. 

Durante o verão um grupo de 

utentes esteve a fazer uns sacos pretos com aplicações para esta 

exposição, e neste dia todos os equipamentos puderam ver o 

efeito final do esforço despendido na confeção dos ditos sacos. 

No final foi servido um coffee break a todos os participantes 

neste mega evento. 
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Como já vem sendo habitual, os utentes do CCT visitaram o Santuário de Fátima. Este é 

o passeio mais aguardado do ano devido ao seu significado religioso. Assistimos ao Terço 

e seguidamente à Missa na Capelinha das Aparições. Debaixo de um dia tórrido ninguém 

arredou pé, cheios de Fé e Esperança em dias melhores. 

Para ganhar forças no regresso a Lisboa, um bom almoço esperava por nós no restauran-

te do Hotel Vitória. A todos que nos receberam com carinho um bem haja. 

Passeio ao Santuário de Fátima 



Encontros com Vida - O Fadista Gonçalo da Câmara Pereira 

 

No âmbito dos Encontros com Vida organizados, mensal-
mente, em todos os Equipamentos de Pessoas Idosas da 
SCML, no dia 8 de Julho visitou o CCT o fadista José da 
Câmara Pereira, acompanhado, à guitarra portuguesa, por 
Luís Petisco. A sala de Convívio encheu-se e o conhecido 
fadista cantou e encantou todos os presentes. Acedeu a 
cantar alguns fados que lhe foram solicitados e foi acom-
panhado em muitos dos que cantou, por algumas das suas 
fãs, que o costumam acompanhar todas as noites das 22h00 às 24h00, na Rádio Sim, o 
que o deixou muito satisfeito. 
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Dia 9 de setembro mais uma tarde de Encontros com 
Vida organizado pela SCML, desta vez a artista convi-
dada fui a Paula Ribas que muito alegrou os utentes 
havendo uma mútua interação. Curiosamente os uten-
tes sabiam todas as músicas e entre palmas e cantorias 
lá foram acompanhando a artista que manifestou o 
interesse de cá ….voltar!!  

Estes Encontros vêm dar uma lufada de ar fresco nas 
tardes quentes do CCT. 

Encontros com Vida - Paula Ribas 

Em setembro os Encontros com Vida 

estão de volta! 
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Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

A instituição remonta à fundação, em 1498, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo 

Frei Miguel Contreiras, com o apoio da rainha D. Leonor, de quem era confessor. 

Destinada inicialmente a atender a população mais necessitada (alimentar os famintos, 

assistir aos enfermos, consolar os tristes, educar os enjeitados e sepultar os mortos), mais 

tarde passou ainda a prestar assistência aos "expostos" - recém-nascidos abandonados 

numa roda para que não se conhecessem os pais. Essa obrigatoriedade foi confirmada 

pelos Alvarás-Régios de 22 de Agosto de 1654 e de 22 de Dezembro de 1656. 

Para celebrar os 515 anos da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, decorreu 

entre o dia 2 e o 5 de Julho um programa bem recheado de significativos eventos. 

As festividades iniciaram com uma Missa, na Igreja de S. Roque, presidida pelo Senhor 

Patriarca de Lisboa, Senhor D. José Policarpo. 

De seguida foram homenageados os reformados e colaboradores da SCML com 25 anos 

de serviço. 

Ao final da tarde, o Senhor Provedor convidou todos os colaboradores a comer uma fatia 

de bolo, de um enorme bolo com velas, que celebrava os 515 anos da Instituição, ao som 

de música. 

Ainda no âmbito das festividades teve lugar, no dia 3 no Lago de S. Roque, um grande 

espetáculo de música portuguesa. 

 

No dia 4 foram inauguradas as 

novas instalações do Espaço 

Santa Casa, no Campo de Santa 

Clara e para encerrar as festivida-

des decorreu no dia 5 uma visita 

ao Museu de S. Roque animada 

com um teatro de fantoches 

sobre “D. Leonor – a Princesa Perfeitíssima,” pois foi graças ao apoio desta rainha que a 

Instituição, tão importante para a população com mais problemas, da cidade  de Lisboa, 

foi fundada em 1498.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1498
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_da_Miseric%C3%B3rdia_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Contreiras&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Viseu,_Rainha_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_(caridade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1654
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1656
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Centro de Convergência de Telheiras 

O que é? 

É um projeto não lucrativo, criado por jovens de Telheiras, que se propõe juntar todas as 

vontades de Telheiras. Pretende dar vida ao Bairro, às Instituições, ao Comércio Local, 

pretende, numa palavra, que se possa viver melhor em Telheiras. 

Através deste Centro de Convergência de Telheiras criou-se uma Plataforma do Viver 

Telheiras, com todos os parceiros, que se quiseram associar, e assim pretende dar-se visi-

bilidade aos projetos existentes nas várias instituições, divulgar o bairro, estar informado 

de tudo quanto se passou ou vai passar. 

É muito importante que haja este trabalho em rede, para se poderem rentabilizar os 

recursos existentes e partilhar, entre todos, o que for necessário e possível. Só trabalhan-

do em rede/parceria, se pode fazer um trabalho de qualidade, reunindo sinergias, vonta-

des e recursos. A União faz a força e é isso que estamos todos a tentar, trabalhar juntos, 

para termos mais força, mais voz e melhores respostas. 

Sr. Engenheiro José Miguel Mendes 

Dos contatos que mantive, para tratar de assuntos relacionados com 

horários dos ensaios do grupo de teatro ou do coro, com a disponibili-

dade das salas em dias que não estavam previamente agendados, bilhe-

tes das várias peças para utentes e colaboradores ao longo dos 5 anos 

que trabalho no Centro Comunitário de Telheiras como diretora, 

foram sempre contatos de  muita cordialidade e da maior gentileza. No final de cada ano 

chegava sempre o oficio a agradecer a colaboração do Centro Comunitário e de todas as 

colaboradoras.  

Quando recebi a notícia da sua partida, tão inesperada e insólita, na Ericeira, onde me 

encontrava de férias, pensei que devia haver algum engano. Infelizmente, após um telefo-

nema, constatei, triste e, direi mesmo, com consternação, que não havia nenhum engano.  

Onde está, tenho a certeza, continuará a acompanhar o Teatro Àparte e o Coro, que pare-

ciam indissociáveis da sua vida. 

No CCT guardamos uma grata lembrança do Eng. José Miguel, apresentamos as nossas 

sentidas condolências à família. 
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Grupo Intergeracional do Teatro da Trindade 

Sete é o nome da peça que o Grupo Intergeracional que o Teatro da Trindade levou à 
cena entre 12 e 15 de setembro. 

Com direção, encenação e espaço cénico de Catarina Romão Gonçalves, o espetáculo 
marca o regresso de um elenco composto por amadores dos 6 aos 90 anos, que se estreou 
em 2012 com a peça Segredos. Alexandre Rafael Almeida, Daciano Resende ou Guilher-
me Gonçalves Crato são apenas alguns dos membros deste elenco. 

“Quantas vezes é preciso partir e porquê? Quantas vezes é preciso ficar e em nome de 
quê? Vivemos tempos de respirar. Tempos de coragem. Tempos de resistência”. É nestes 
e em outros tempos que se baseia Sete, um trabalho criado a partir do improviso e que 
integra textos da autoria dos membros do grupo e adaptações de clássicos. 

Tal como Segredos, também este espetáculo foi realizado praticamente a custo zero e 
recorrendo a uma cenografia criada quase na totalidade com materiais reciclados. 

Texto de Alexandra Gil 

Nesta peça, a que tive o enorme prazer e gosto de assistir, participou a nossa residente, Sra. D. Maria 
Patrícia das Mercês . 

Não posso deixar de expressar aqui uma palavra do muito que apreciei a sua interpretação, mas tam-
bém a lição que deu a todos os que participaram e assistiram à peça ,da sua força de vontade e sobretudo 
da sua alegria e grande força de não parar.  

Muito Parabéns D. Patrícia e oxalá, essa força inquebrantável a acompanhe sem-
pre . 

Transferências para outros Equipamentos  

Ao longo destes meses ocorreram duas transferências de 2 Residentes para outros Equi-
pamentos. 

É que sempre que se verifica que a Resposta Social de Residência Assistida deixa de ser a 
melhor resposta para quem perde a sua autonomia e precisa de cuidados especiais tenta 
ver-se de uma outra Resposta Social mais adequada e com os cuidados necessários. 

Foi o que se passou com o Sr. José Calaçâncio dos Santos e com a Sra. D. Leonilde 
Moreira, que, por razões diferentes,  foram transferidos para outros Equipamentos onde 
estão a ter um acompanhamento de acordo com as suas necessidades 

Para os dois desejamos uma ótima adaptação! 



Aniversariantes 
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Sr. Fernando Domin-

gues 

1 

Sr. Carlos Jardim 3 

Sra. D. Inocência 6 

Sra. D. Cristina Pina 7 

Sra. Lucília Guerreiro 17 

Sra. D. Joaquina Barba- 20 

Sra. D. Piedade Fonse- 24 

Sr. Luís Gomes 26 

JULHO 

Sra. Mª Fátima Felí-

cio 

1 

Sra. D. Mª José Ges-

trudes 

4 

Sra. D. Almerinda 

Pereiras 

4 

Sr. Luíz Varela 5 

Sra. D. Olga Santos 6 

Sra. D. Mª Carlota 9 

Sra. D. Yoko Koseki 11 

Sra. D. Manuela 

Magalhães 

15 

Sra. D. Mª Alice 

Rodrigues 

17 

Sra. D. Sónia 19 

Sra. D. Mª da Luz 

Gameiro 

20 

Sra. D. Mª Rosa 

Gonçalves 

21 

Sr. Pedro Campos 26 

Sra. D. Elisa Mendes 29 

Sra. D. Arcelina 

Campos 

30 

AGOSTO  

Sr. Manuel Raminhos 3 

Sra. D. Alcinda Lima 5 

Sra. D. Ermelinda Fon-

tes 

7 

Sr. Manuel Lima 15 

Sr. Alexandra Miranda 21 

Sra. D. Arminda Sen- 26 

D. Lucília Rascão 28 

Sr. Rogério Sabino 29 

Sr. José Saraiva 29 

SETEMBRO 

PARABÉNS 
HOJE!   
 
FELICIDADE
S para…        
    
SEMPRE! 



Receitas de Culinária 
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Sopa de Peixe 

Ingradientes:  4 postas de peixe ( pargo, pescada) 

4 cebolas média 

4 dentes de alho 

3 tomates 

1 pimento 

Azeite( qb) 

Sal(qb) 

Preparação: Cozer o peixe em água e sal, e os coentros, fazer um refogado com as cebolas 

o azeito, alhos e tomate. 

Arranja-se o peixe guardando a água da cozedura. No fim do refugado estar pronto, tritu-

ra-se este preparado e junta-se a água e o peixe. Por último acrescenta-se coentros. 

 

 

 

 

 Não se esqueça de colocar pedacinhos de pão torrado!  BOM APETITE! 
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Rir… o melhor para a sua saúde! 

Explique lá como se arromba 

um cofre? Não é necessário 

Sr. Drº Juíz porque o senhor 

seria capaz de fazer o mesmo 

Respondeu o réu. 

O Joãozinho: 

- Sr. Padre, parti a cabeça ao Zé com 

uma pedrada. 

O Padre: 

- Meu filho, erraste! 

O Joãozinho: 

- Ora essa, Sr. Padre. Não errei nada. 

Acertei-lhe em cheio! 

Qual a diferença entre um 

Diplomata e um camelo? 

- Um camelo pode trabalhar 

vários dias sem beber, e um 

Diplomata não pode trabalhar 

sem beber. 

Numa consulta de urgência, o 

paciente diz ao médico: 

- Sr. Doutor, se toco na perna 

dói-me, se toco no braço dói-

me, se toco na cara dói-me. 

O que é que eu tenho? 

- Um dedo partido! 

O meu contabilista vale cada 

euro que  me cobra pelo tem-

po que me poupa. Este ano 

por exemplo poupo-me 5 

anos de prisão. 

Má notícia:  

Um Ministro apanhou febre afe-

tosa. 

 

Boa notícia: 

É necessário abater toda a 

manada. 

 

Numa consulta de psiquiatria 

o médico pergunta ao doente: 

- O Sr. Já foi soldado? 

- Não Sr, Doutor, sou feito de 

uma só peça! 



 

 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 

Ginástica              

10H 

Visita à Igreja            

11H 

Ginástica              

10H 

Ginástica              

10H 

Manhã              

Livre Trabalhos 

Manuais     

10:30H 

Celebração da 

Palavra          

10:30H 
Trabalhos 

Manuais     

10:30H Leitura de Tex-

to           11H 

Tarde 

Confecção de 

Tapeçaria de 

Arraiolos              

14H 

Chi Kung             

14H 

Coro                

14:00H 

Terapia pela 

Arte                     

14H      

 Meditação e 

Dinâmicas de 

Grupo           

15H 

Clube de Cinema*            

14H 

Boccia                  

14:30H            

      

* Na 1ª Segunda-Feira de cada   mês    

Rua Professor Mário Chicó n.º3 

(Em frente aos CCT e Associação de Residentes 

de Telheiras) 

Telf. 217572736 


