
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cen t r o  So c i a l  C e n t r o  So c i a l  C e n t r o  So c i a l  C e n t r o  So c i a l  
Pa r o qu i a l  d e  Pa r o qu i a l  d e  Pa r o qu i a l  d e  Pa r o qu i a l  d e  
V i e i r a  d e  Vi e i r a  d e  Vi e i r a  d e  Vi e i r a  d e  
L e i r i aLe i r i aLe i r i aLe i r i a     

Nós por cá... 
 S e t e m b r o  d e  2 0 1 0 /S e t e m b r o  d e  2 0 1 0 /S e t e m b r o  d e  2 0 1 0 /S e t e m b r o  d e  2 0 1 0 /     

1 ª  E d i ç ã o1 ª  E d i ç ã o1 ª  E d i ç ã o1 ª  E d i ç ã o     

B o l e t i m  I n f o r m a t i v o /B o l e t i m  I n f o r m a t i v o /B o l e t i m  I n f o r m a t i v o /B o l e t i m  I n f o r m a t i v o /

T r i m e s t r a l  T r i m e s t r a l  T r i m e s t r a l  T r i m e s t r a l      

Torneio de Sueca 

Bombeiros por um dia!... 

Dia da Criança 

Mas que tarde bem pas-
sada na Feira de Maio 



“Não paramos de Não paramos de Não paramos de Não paramos de 

nos divertir por nos divertir por nos divertir por nos divertir por 

ficarmos velhos. ficarmos velhos. ficarmos velhos. ficarmos velhos. 

Envelhecemos Envelhecemos Envelhecemos Envelhecemos 

porque paramos porque paramos porque paramos porque paramos 

de nos de nos de nos de nos 

divertir.” (Autor divertir.” (Autor divertir.” (Autor divertir.” (Autor 

desconhecidodesconhecidodesconhecidodesconhecido) 

 ““““Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho 

idade. Tenho idade. Tenho idade. Tenho idade. Tenho 

vida.” (Vânia vida.” (Vânia vida.” (Vânia vida.” (Vânia 

Toledo)Toledo)Toledo)Toledo)    

CulináriaCulináriaCulináriaCulinária    

 

Este ano comemorámos este dia 
com a leitura de textos alusivos à 
data e oferecemos uma caixinha 
de bolos confeccionados pelas 
senhoras. 

As caixinhas foram feitas tam-
bém na Instituição. Os utentes 
gostaram muito e elogiaram mui-
to os bolinhos. 

Bolinhos de coco 

Ingredientes: 

250 gr de coco 

200 gr de açúcar 

1 colher de manteiga 

3 ovos 

Preparação 

Misturam-se todos os ingredien-
tes, fazem pequenas bolinhas e 
colocam em formas de papel de 
queques. Colocar no forno aproxi-
madamente 10 minutos. 

Depois de sair do forno deixam 
arrefecer e Bom Apetite!! 

Uma das actividades 
preferidas dos uten-
tes é a confecção de 
doces, que além de 
gostarem de os fazer 
também gostam de os degustar. 
Os doces que já confeccioná-
mos foram vários, entre os 
quais, bolinhos de coco, biscoi-
tos alemães , merendeiras e 
folar. Aqui neste cantinho ire-
mos dar a conhecer algumas 
das receitas experimentadas. A 
primeira receita é a dos boli-
nhos de coco. 

 

 

 

 

 

Dia do PaiDia do PaiDia do PaiDia do Pai    
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Bolinhos de coco   a Bolinhos de coco   a Bolinhos de coco   a Bolinhos de coco   a 

sair do forno...hum sair do forno...hum sair do forno...hum sair do forno...hum 

que deliciaque deliciaque deliciaque delicia! 



Dia da AgriculturaDia da AgriculturaDia da AgriculturaDia da Agricultura    
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Neste dia plantámos 
morangos e fizemos 
arranjos nas plantas exte-
riores. Esta actividade 
permitiu recordar os 

velhos tempos na lavoura. 
Depois de crescidos, os nos-
sos morangos fizeram a 
delícia dos nossos utentes. 
Foi pena serem poucos, 
mas ficou a promessa de 
para o ano plantarmos 
mais!  

Neste dia celebrámos as 
vitórias alcançadas pelas 
mulheres, tanto na vida 
profissional como na 
sociedade. Houve leitura 
de poemas e textos infor-
mativos. Os homens da 
Instituição ofereceram 
uma flor a cada Mulher.  

Nesta visita assistiram a 
um filme onde se via os 
vários ciclos do pão, do 
vinho e do azeite. 
Depois fomos visitar 
uma exposição sobre a 
agricultura onde esta-
vam expostas várias fer-
ramentas agrícolas e não 
só. Aconselhamos a visi-
ta a este museu . 

Visita ao Museu de OurémVisita ao Museu de OurémVisita ao Museu de OurémVisita ao Museu de Ourém    

Uma flor para quem é uma Uma flor para quem é uma Uma flor para quem é uma Uma flor para quem é uma 

flor...flor...flor...flor...    

“Agricultura “Agricultura “Agricultura “Agricultura 

é a arte de é a arte de é a arte de é a arte de 

saber saber saber saber 

esperar”... esperar”... esperar”... esperar”... 

Riccardo Riccardo Riccardo Riccardo 

BacchelliBacchelliBacchelliBacchelli    

Dia da MulherDia da MulherDia da MulherDia da Mulher    

Plantação de morangosPlantação de morangosPlantação de morangosPlantação de morangos    



 

Crónica de SaúdeCrónica de SaúdeCrónica de SaúdeCrónica de Saúde    

Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica    
Director: Padre Sérgio Henriques 

Coordenadores: Júlia Botas   

Revisora de texto: Ana Carla Fernandes 

Colaboradores: Carmélia Pinto, Artur Mendes, António 
Brito, Dr. Osvaldo Parreira 

Óptica Pimenta 

Largo da República, nº 10 

 2431-909 Vieira de Leiria 

Telf. 244 697 029 / Fax. 244 691 428 

Óptica Montreal 

Rua Engº Duarte Pacheco, nº 26 

2425-031 Monte Real 
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www.conselheirosdavisao.pt 

 

Estima-se que em Portugal haja 11,7% de diabéti-
cos, tornando-nos um dos países com maior pre-
valência da doença.  

É diabético quem perde o controlo dos valores de 
glicose (açúcar) no sangue quer por ter pouca 
insulina quer por não conseguir usar a que tem.  

A glicose é o nosso principal combustível, sendo 
produzida durante a digestão, e a insulina o seu 
principal regulador. Assim, todos os alimentos 
ingeridos (ou quase todos) são transformados em 
glicose para poderem ser usados como fonte de 
energia. Se comermos muito vamos fazer muita 
glicose, se comermos pouco ou estivermos muito 
tempo sem comer, vamos produzir pouca glicose. 
É nesta fase de jejum que entra em jogo o fígado 
que funciona como armazém da glicose não usa-
da e a disponibiliza naqueles períodos.  

Desta forma podemos dizer, duma maneira sim-
plista, que se não comermos muito de cada vez, 
também não iremos produzir muita glicose, e se 
não estivermos muito tempo sem comer também 
não deixaremos de a produzir. Por isso é que se 
diz que os diabéticos devem comer várias vezes (5 
a 7) por dia e pouca quantidade de cada vez.  

Falamos em diabetes quando os valores da glicose 
no sangue em jejum ≥ 126 mg/dl ou ≥ 200 mg/dl 
em qualquer altura.  

Trata-se duma doença crónica associada a aumen-
to do risco de enfartes, AVC, insuficiência renal, 

cegueira e amputações. Sintomas como sede 
excessiva, urinar muito, fadiga, fome constante, 
sensação de boca seca, visão turva e comichão no 
corpo, são os mais frequentemente relatados.  

A forma mais comum é a diabetes tipo2 que atin-
ge sobretudo adultos acima dos 35 anos. Surge 
duma forma silenciosa levando a que o seu diag-
nóstico se atrase por vezes alguns anos, fazendo 
com que o açúcar elevado vá provocando os seus 
estragos. Os indivíduos com maior risco de con-
trair a doença são os que têm peso elevado, tensão 
arterial alta, colesterol alto, familiares de diabéti-
cos e mulheres que tiveram diabetes na gravidez. 
Os novos modos de vida com ingestão de alimen-
tos de alto valor calórico ricos em gorduras e açú-
cares, dieta pobre em fibras, o stress e a vida 
sedentária, são os responsáveis por esta epidemia.  

A diabetes tipo 1 surge sobretudo em idades mais 
baixas e resulta da destruição das células beta do 
pâncreas, deixando de haver produção de insuli-
na.  

A diabetes atinge cada vez mais pessoas e em ida-
des cada vez mais jovens, nos países em desenvol-
vimento.  

Coma 5 a 7 vezes por dia e pouco de cada vez; 
faça 1 hora de exercício físico 4 a 5 vezes por 
semana (por exemplo andar a pé); reduza ou eli-
mine o açúcar e os alimentos açucarados da sua 
alimentação.  

Dr. Osvaldo Parreira 

Diabetes mellitus a epidemia dos nossos dias.  



Largo da República 

2430-795 Vieira de 

Leiria 

Tel: 244 697 349 

Fax: 244 697 363 

Telm: 913 043 205 

Correio electrónico: 

cspvl@iol.pt 

O Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria foi criado a 
06/11/1987 pela Fábrica da Igreja desta freguesia. É uma Institui-

ção Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, também reco-
nhecida como pessoa colectiva de utilidade pública. 

Na altura da sua criação, começou por funcionar nas instalações da igreja (sala 5) 
e só com a valência de Centro de Convívio. 

Cerca de 4 anos mais tarde, é que se começou a construir o edifício para ser a sede 
desta instituição, e poder comportar mais serviços/valências. 

No mês de Junho de 1994, depois da obra já concluída, a instituição passou a sua 
actividade para estas instalações, abrindo nesta altura a valência de Centro de 
Dia. Em Dezembro deste mesmo ano, passou a funcionar também a valência de 
Lar, com cerca de 15 utentes. 

No mês de Agosto do ano seguinte (1995), passou a funcionar a valência de Servi-
ço de Apoio Domiciliário (SAD), com cerca de 8 utentes (neste mês). 

Passados quase 23 anos da constituição desta instituição, e 16 anos a funcionar 
nas actuais instalações, actualmente emprega 29 funcionários para prestar os seus 
serviços a cerca de 100 idosos, com a seguinte distribuição pelas 4 valências: 

   Lar – 19 utentes; C. Dia – 25 utentes; C. Convívio – 09 utentes; SAD – 42 uten-
tes. 

António Brito 

Centro Social Paroquial 

de Vieira de Leiria 

Festa SéniorFesta SéniorFesta SéniorFesta Sénior    

Os que podem aos que precisam...Os que podem aos que precisam...Os que podem aos que precisam...Os que podem aos que precisam...    

Este ano mais uma vez reuniram-se cerca 
de 300 idosos, nesta festa organizada pelo 
Centro Social Paroquial de Vieira de Lei-
ria e pelo Serviço Social . No programa 
da festa constou de missa, almoço ofereci-
do a todos os idosos convidados e de um 
espectáculo onde tivemos a participação 
de vários artistas que voluntariamente 
abrilhantaram esta festa. Também contá-
mos com o trabalho voluntário de cerca 
de 35 pessoas, das funcionárias da Insti-
tuição e Direcção da mesma. Foi um dia 
bem passado onde sobressaiu principal-
mente o carinho, a colaboração e a ale-
gria de ter conseguido mais uma vez tra-
zer um sorriso àqueles que passam os 
seus dias sozinhos nas suas casas. Neste 
espectáculo tivemos também a presença 
dos utentes que mostraram que são verda-
deiros artistas. E também como já vem 
sendo hábito foi oferecido uma lembran-
ça a todos quantos participaram neste 
grande convívio.  
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Mediador de Seguros 

RUI SERGIO CUSTODIO RUI SERGIO CUSTODIO RUI SERGIO CUSTODIO RUI SERGIO CUSTODIO 

PEDROPEDROPEDROPEDRO    

Rua do Boco nº30                                      

2430-615 Vieira de Leiria 

Telf:/Fax: 244 691 670 

Telm:966 125 614 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
Tem nas mãos o primeiro número do boletim do 
Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria, que 
esperamos seja, ao longo dos tempos, um veículo 
de união da “família” constituída pelos utentes, 
familiares, funcionários e directores da institui-
ção, mas também entre esta e a comunidade. 
Será uma forma, também, de dar a conhecer a 
actividade que, ao longo do ano, vai sendo desen-
volvida no Centro Social, abrindo a instituição a 
uma sociedade que parece cada vez mais fechada 
à palavra “solidariedade”. 
E neste caso concreto, solidariedade para com 
aqueles que, ao longo de uma vida batalharam, 
fizeram frente a todas as dificuldades, e que espe-
ram agora, na fase final da sua existência, 
momentos de reconhecimento – muitas vezes 
expressos apenas num simples gesto -, que os 
reconforte no dia-a-dia. 
Solidariedade, também, para com funcionários e 
funcionárias que, diariamente, tentam dar o seu  

melhor em prol dos idosos que têm ao seu cuida-
do. 
Por fim, solidariedade para com todos os que, 
voluntariamente, ao longo do ano – e sempre que 
são chamados a isso - , não hesitam, não questio-
nam, mas estão presentes a apoiar nas tarefas 
necessárias. 
Queremos, pois, abrir esta casa à comunidade 
local – não apenas por ocasião da “Festa Sénior”, 
que já se tornou um dia especial para muitos dos 
idosos da freguesia -, mas periodicamente, dando 
a conhecer o que aqui se faz e como se faz. 
Estamos certos que, com este passo, contribuire-
mos para tornar o Centro Social um pouco mais 
de cada um dos vieirenses. 
  
A Direcção. 

Tempos de solidariedade necessária Tempos de solidariedade necessária Tempos de solidariedade necessária Tempos de solidariedade necessária     

 

 

Rua das Portas Verdes (Edif.Estrela Lj.I) - 244502238—Fax. 244502980 

Talhos:                 Rua Santos Barosa, nº 14-A—244542182—Email: euricojsantos@sapo.pt 

Peixaria:               Rua das Portas Verdes (Edif. Estrela Lj. H) - 244502580 

2430 Marinha Grande 

Telefs. 244 695 320/622 . 
Email:ourivesaria.rosete@portugalmail.pt            
Largo da República, nº 45  2430-795 Vieira de Leiria 
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Actividade Física para a Terceira IdadeActividade Física para a Terceira IdadeActividade Física para a Terceira IdadeActividade Física para a Terceira Idade    
 

Devido aos progressos da medicina, a espe-

rança de vida dos habitantes dos países europeus 

aumentou consideravelmente durante o século 

XX. No início da década de 90, em consequência 

da mudança de atitude de idosos que já tinham 

tido contacto com o mundo do desporto (por 

meio do desporto de competição, dos programas 

de manutenção para idosos, etc.), sentiu-se uma 

variação na oferta e na procura desse tipo de pro-

gramas.  

Hoje são os próprios idosos que se aproxi-

mam de um local da freguesia, de um centro 

social ou de uma entidade desportiva e querem 

participar nessa oferta desportiva assim como 

qualquer pessoa da população. Praticando activi-

dade física o idoso poderá experimentar uma 

mudança substancial na sua qualidade de vida, 

aumentando o seu equilíbrio pessoal, estimulando 

os reflexos e melhorando o seu estado de ânimo e 

a sua saúde. 

Do ponto de vista individual, a actividade 

física estabelece uma relação do idoso com outros 

idosos, ampliando assim o seu círculo de amiza-

des, proporcionando benefícios muito significati-

vos, tais como partilhar objectivos, esforços, desi-

lusões, alegrias, doenças e opiniões. 

A sociedade competitiva na qual vivemos 

actualmente, tornou o papel do idoso impreciso e 

indefinido, pois valores como a experiência e a 

maturidade já não têm a mesma validade. Desta 

forma a actividade física tem vindo a ter um papel 

importante nos últimos anos, proporcionando 

uma reintegração progressiva da Terceira Idade 

na sociedade actual.  

Professor Artur Mendes 
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    Museu do Vidro    Museu do Vidro    Museu do Vidro    Museu do Vidro    
Para terminar o roteiro de museus antes da época de 
verão, fomos à Marinha Grande visitar o Museu do 
Vidro onde estava uma exposição temporária 
“Artesanato de Maçarico”. Visionámos um filme em 
3D, em que ficamos todos muito “castiços” com os 
óculos. Este museu é digno de ser visitado não só pela 
exposição  mas também pelo edifício que é muito 
bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

        Dia Mundial dos BombeirosDia Mundial dos BombeirosDia Mundial dos BombeirosDia Mundial dos Bombeiros    
No dia 28 de Maio fomos visitar as instalações dos 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, fomos 
muito bem recebidos e fizeram demonstrações de 
como devemos proceder nas mais diversas situações. 
Também tinham alguns jogos para participarmos e 
mostraram-nos as instalações, todos os bombeiros pre-
sentes foram muito simpáticos. Bem Hajam !! 
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Papelaria - Livraria 

Artigos Escolares 

Material de Escritório 

Euro milhões              Joker 

Totoloto-loto 2            totobola 

Instantânea 

          Produtos Alimentares, Lda 

Rua do Centro Social / 3105-057 Carriço 

[EN 109 junto à rotunda de acesso à A17 

[T] 236 950 991/2              [F] 236 950 993 

[E] geral@lactifoz.pt          [S] www.lactifoz.pt     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
 Canalizações e climatização, Lda 

   Www.climachado.pt—climachado@sapo.pt 

Tel./Fax: 244 697 974—Telm. 91 953 82 84 

Exposição: Rua dos Vidreiros—Vieira de Leiria 

Escritório: Rua do RIBEIRO, N º 9 PASSAGEM—2430-647 VIEIRA DE lEIRIA 

 

 

    

    
       

E os vencedores foram…. 

estas carinhas larocas!!! 

Para celebrarmos o Dia da Criança convidá-
mos a Pré-Escola dos Outeiros a participar 
num alegre convívio entre gerações. Tivemos 
32 crianças a interagir entusiasticamente nos 
jogos organizados, havendo em cada equipa  
elementos das duas gerações. 

Depois dos jogos houve entrega de medalhas e  
borboletas com chupas. Finalmente houve um 
lanche que foi bem recebido depois das ener-
gias gastas!!! 

Dia da Criança...Dia da Criança...Dia da Criança...Dia da Criança...    

Charcutaria    Congelados 

Lacticínios      Marisco 

                                                                 
Agência 14-00031 

                                                                   
Telf. 244695107 

                                                                 
Largo da República, nº 36 
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VacariaVacariaVacariaVacaria    

Dia de PortugalDia de PortugalDia de PortugalDia de Portugal    

Em Junho fomos fazer uma visita à Vaca-
ria Anatel na Ortigosa, onde fomos recebi-
dos com muito carinho.  

Foi com espanto que os nossos utentes fica-
ram a saber que para as vacas emprenha-
rem, são utilizados meios artificiais através 
da inseminação.  

Realmente já não é como antigamente.! 

Neste dia  foi ouvido com arre-
pios o hino nacional, não por 
estar frio mas pela emoção. 

Duas gerações hastearam a 
nossa bandeira, para cada 
geração  o significado e a emo-
ção certamente diferentes.  

Uma com o futuro pela frente 
e  a outra com um passado 
cheio de alegrias e sofrimentos. 

Pena foi a falta de assistência, 
talvez devido à chuva que se 
fez sentir nesse dia. Mas a chu-
va não fez esmorecer os nossos 
utentes que quiseram partici-
par, neste evento tão significa-
tivo. 

P á g i n a  



Envelhecimento activoEnvelhecimento activoEnvelhecimento activoEnvelhecimento activo    
   A terceira idade é um período de grandes mudanças, tanto no plano biológico e psicoló-
gico como no social. Estas mudanças exigem da pessoa idosa uma adaptação às novas condi-
ções de vida. Neste contexto, o envelhecimento humano, expressa o passar do tempo sobre o 
indivíduo levando à diminuição das suas capacidades de sobrevivência e de adaptação e ao 
aumento dos riscos de conflitos e de morbilidade. Estas alterações não ocorrem de igual modo 
para todos os indivíduos, pois cada idoso é um idoso e estas alterações dependem de vários fac-
tores, tais como as características genéticas e o estilo de vida de cada um. Mas, no geral, as alte-
rações das capacidades vão reflectir-se na diminuição da resistência e da adaptabilidade do orga-
nismo.  

 A estimulação é o melhor meio para minimizar os efeitos negativos do envelhecimento e 
ajudar os idosos a viverem em melhores condições. Mas para que o trabalho de estimulação 
tenha resultados positivos, este deve compreender três aspectos: o físico, o psicológico e o social, 
uma vez que envelhecimento acarreta um declínio não só das capacidades físicas como também 
da auto-estima e das relações sociais. Existem várias actividades de estimulação sendo uma 
delas a prática regular de exercício físico.  

 A prática regular e bem orientada de exercício físico pelo idoso é indicada não só para a 
manutenção do seu estado de saúde física e mental, mas também, para a prevenção e tratamento 
de muitas doenças. Ao melhorar-se a força, a capacidade aeróbia e a flexibilidade, proporciona-
se ao idoso mais saúde, bem-estar físico e psíquico e uma vida social mais activa, contribuindo 
desta forma para uma melhor qualidade de vida. 

 Tanto a prática regular de exercício físico como as mais diversas actividades que se 
podem desenvolver com idosos (tardes de baile, jogos de bingo, convívios…), devem ter a parti-
cipação total do idoso desde a planificação da actividade até à realização da mesma. É esta par-
ticipação do idoso que vai de encontro ao conceito do “envelhecimento activo”, que segundo 
vários autores é a forma mais adequada de atingir um envelhecimento normal e prevenir patolo-
gias inerentes à terceira idade. 

Carmélia Pinto  

 

Recortes...Recortes...Recortes...Recortes...    

 

Telefone: 244 833 520  /  Telemóvel : 917 502 960 

Parceiros 2400—441 Leiria 
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Vamos conhecer...Vamos conhecer...Vamos conhecer...Vamos conhecer...    
 

Quem sou?  

R: Chamo-me Maria Graciete Letra 
Pereira, sou natural da Praia da 
Vieira, viúva e mãe de 2 raparigas e 
1 rapaz. Tenho 84 anos. 

O que fiz:  

R: Fui imigrante durante 40 anos 
como empregada doméstica e vivi 
em Setúbal onde tinha um comér-
cio. 

O que gostaria de ter feito e ainda 
não fiz… 

R: Gostava muito de ter sido costu-
reira. 

Acho piada a … 

R: Aos meus netos, pois são muito 
carinhosos e meigos comigo. 

Um conselho que dou… 

R: Às pessoas que estão mais perto 
de mim, que sejam carinhosas, mei-
gas e que tenham muita saúde. 

Utente do Apoio 
Domiciliário desde 

14/04/2010  

Armazenista de Produtos Alimentares 

Peixe Congelado 

Mariscos, Legumes e Outros 

Estrada do Casal da Cortiça, nº 124—
2400-823 Azóia/Leiria 

Telf. 244 870 010 / 19 

Fax. 244 870 011 

Largo da República, 60-A 

2430-795 Vieira de Leiria 

 

Telf: 244 695 120 

Telm: 917 229 308 

rogérioreis@sapo.pt 

 

     Gestouguia - Contabilidade, Lda. 
       Estrada de Fátima 127,     

       2490-053 Atouguia 

      gestouguia@oninet.com 

♦  telefone/ telemóvel: 

                249 591 879 

                919 787 234 

♦  fax:  249 591 512 

 

Armazenista de Produtos Alimentares / Peixe Congelado / Marisco e Outros 

Estrada do Casal da Cortiça, 124—2400-823 Azóia   / Telef. 244 870 010—Fax. 244 870 011 
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De certo não vão gostar, 

Eu não sei declamar 

E haver melancolia 

É só para vos mostrar 

Como se deve ultrapassar 

Todo o mal do dia-a-dia. 

 

Além de velha e cansada 

Pela vida magoada 

Nada disso faz sentido; 

Se quiserem ser feliz 

Olhem bem para quem o diz 

Venham aprender comigo. 

 

Sem amargo nem canseira 

A vida é uma brincadeira 

Para quem bem o pensar; 

Aceitem o meu conselho 

Mostrem-lhe o cartão vermelho 

Para não vos magoar. 

 

 

O que eu digo faz sentido 

Na vida nem sempre há perigo. 

Se a gente a souber viver; 

Com uma dose de ternura 

Aceitamos a amargura 

Que ela nos quer oferecer. 

 

Bendito seja o que vence 

Que a vida não o convence 

Andar à toa perdida; 

Firma-se com lealdade 

Repele toda a maldade 

Que lhe queiram dar a vida. 

 

Isto é uma lição 

De todo o meu coração 

Para que seja feliz; 

O tempo que já passou 

E tanto me magoou 

Agora nada me diz. 

              

 “ Ermelinda  Saramago “ 

Paul Hartmann, Lda 

Av. Severino Falcão, 22-2º  

2685-378 Prior Velho 

Tef. 219 409 920—Fax. 219 409 929 

Internet http://www.hartmann.pt 
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Peixaria Mar Azul—Largo da República 

Vieira de Leiria 

Telf. 917 799 098  _  961 287 892 

 

VIVEIROS DO LISVIVEIROS DO LISVIVEIROS DO LISVIVEIROS DO LIS    

Centro de Jardinagem 

 Florista 

 

Rua da Marinha Grande, 24                       
Vieira de Leiria 

Telef. 244697300 

 
 

 

 

Comércio de Car nes, LDA. 

Os Ir
mãos 

Rua Campo de Futebol, Lj. 1  

Mercado Municipal 

Praia da Vieira 

Tlf: 244697068 

Venda a Retalho de Carnes e 

Derivados 

Telf. 239 802 360   Fax. 239 802 369    e-mail: geral@centroquimica.pt      www.centroquimica.pt 

Quinta das Roseiras - Antanhol 

Apartado 11026 

3041-401 Coimbra 

Cantinho do Utente... 
 

“Deixa falar quem fala” 

 

Deixa falar quem fala que isso a mim nada me rala 

Não estou para me incomodar deixa falar quem fala. 

Quem em mim critica e na pele me morder 

Eu tenho a firme certeza que um corno há-de roer. 

“Bemvinda Seiça” Utente de Apoio Domiciliário -  78 anos 
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Dia Mundial dos MuseusDia Mundial dos MuseusDia Mundial dos MuseusDia Mundial dos Museus    
Para comemorar este 
dia, fomos ao Museu 
da Cerâmica nas Cal-
das da Rainha. Fomos 
de manhã e almoçámos 
no Parque D. Carlos. 
Seguidamente fomos 
então para o museu 
onde tínhamos à espera 
ateliers de cerâmica 
onde pudemos  pôr em 
prática a nossa habili-

dade artística. Entretan-
to fizemos a visita ao 
museu, ao sairmos 
fomos surpreendidos 
com a RTP que ia fazer 
um directo do museu. 
Para terminar lancha-
mos nos jardins maravi-
lhosos que circundam 
este espaço. Os utentes 
ficaram super felizes 
com este passeio. 

nos com algumas can-
ções e nós oferecemos-
lhes umas lembranci-
nhas feitas na Institui-
ção.  

No dia 21 de Abril con-
vidámos os Escuteiros 
para fazerem uma visita 
à nossa Instituição, no 
sentido de dar a conhe-
cer aos utentes o que 
significa ser Escuteiro e 
o que fazem, apresen-
tando os vários grupos. 
Foram todos muito 
simpáticos, brindaram-

tas lembranças, algumas 
boas outras nem tanto... 

Em Abril realizámos 
uma visita ao Museu 
Escola nos Marrazes, 
visita essa que gostaram 
muito, devido ao facto 
da maioria dos utentes 
p o d e r e m  r e v i v e r 
momentos da infância . 
Voltaram a ver objectos 
que lhes trouxeram mui-

Visita ao Museu da EscolaVisita ao Museu da EscolaVisita ao Museu da EscolaVisita ao Museu da Escola    

Visitas...Visitas...Visitas...Visitas...    
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Feira de MaioFeira de MaioFeira de MaioFeira de Maio    
Depois de alguns utentes mostrarem vontade de ir 
à Feira de Maio para andar nos carrosséis, planea-
mos então essa saída e no dia 20 de Maio lá fomos 
nós. Embora estivesse um dia de muito calor, não 
esmoreceram e foram para a diversão demonstrar 
que não há idade para se divertirem e brincarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Torneio de Sueca           Torneio de Sueca           Torneio de Sueca           Torneio de Sueca…………    
Em resposta ao convite do Centro Paroquial do 
Reguengo do Fetal, participámos no I Torneio de 
Sueca, nas instalações do mesmo. Fomos recebi-
dos como verdadeiras estrelas de cinema, pela 
Directora Técnica Dra. Carla Henriques que ante-
riormente trabalhou no Centro Social Paroquial de 
Vieira De Leiria, a qual deixou muitas saudades. 
Bom, não ficámos classificados mas recebemos um 
prémio de participação. O que realmente contou 
foi o convívio, foi um dia que ficou na memória 
dos nossos utentes. 

 


