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6ª  eDIÇÃO
Sim, o que é o Amor.

Esse sentimento desde sempre cantado 
Por toda a Humanidade?

É o elo mais forte de humano a humano
Que implicita a capacidade de sacrifício
Pela pessoa amada sem olhar para trás.

A generosidade é uma doença?
O abrir mão de algo em beneficio de outro eu.

Pelo contrário é sanidade.
Poder uma pessoa sem ser forçada

Dar livre curso a um instinto fraternal.

A felicidade é a sensação
De muitos prazeres na vida.

Livre de qualquer obstáculo poder usufruir. 
 

Não sendo tal possível e para contrastar
Convém ter em mente,

Haver no mundo muito boa gente
Que nem aos seus filhos queridos

Alimentos pode ministrar.

JORNAL DA QUARENTENA
DO CENTRO PARA SUA CASA

Aos 82 anos o Sr. João António Ferreira (Utente do Serviço de Apoio
Domiciliário), descobriu um talento, até então desconhecido… a
Poesia. Ao ter aceite o desafio de criar quadras alusivas aos Santos
Populares, continuou a criar, sempre com o incentivo da sua esposa
Sra. D. Maria Eduarda Ferreira, e deixou-nos esta inspiração.



Pensamento livre

Toalhas vindas dos céus
Estas duas toalhas são da
autoria da Sra. D. Maria
Evangelista Gomes (utente do
Serviço de Apoio Domiciliário).
Foram feitas totalmente
durante várias viagens de
avião entre Moçambique,
Lisboa e Madeira, entre 1973 e
1976. São toalhas feitas à
mão, em crochet e ponto de
luva. Duas verdadeiras
relíquias!

ANIVERSÁRIOS JULHO
Maria dos Anjos Almeida | 15-07-1932   
Maria Benedita Geraldes Freire Carvalho | 15-07-1934 
Doroteia Marialva da Cruz | 19-07-1939          
Deolinda de Sousa | 22-07-1928            
António Correia Pinto | 27-07-1933               

CURIOSIDADES
Sabia que a Sra. D. Maria Augusta Figueiredo
(utente de Centro de Convívio), mais
conhecida por Gugu, conseguiu passar do
Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, e
regressar ao Hemisfério Norte, em menos de
1 minuto?! SAIBA COMO NA PRÓXIMA EDIÇÃO
DESTE JORNAL!

 “Quem me dera que o tempo
voltasse para trás

Para me sentir como uma
andorinha.

Vai e volta e nunca se perde.”

Mª Fernanda Guimarães 
Utente Centro de Dia

Quem é Quem?

É um utente de Centro de
Dia, conhecido pela sua boa
disposição e Talento para o
desenho.Já descobriu quem
é?

No dia 26 de julho
assinala-se o Dia dos

Avós! Escreva-nos que
recordações especiais
tem dos SEUS AVÓS.



Oração

Quando te levantaste Eu já  t inha preparado o

sol para aquecer o teu dia,  e o al imento para a

tua refeição. Sim, Eu preparei tudo isto

enquanto vigiava o teu sono, a tua fam í l ia,  a

tua casa. Esperei pelo teu “bom dia” mas

esqueceste-te!. . .

Bem, parecias ter tanta pressa! Eu perdoei! . . .

O sol apareceu, as flores deram o seu perfume,

a brisa da manhã  acompanhou-te e tu nem

reparaste que fui  Eu que preparei tudo para ti .

Os teus familiares sorriram, os teus colegas

cumprimentaram-te, viajaste, estudaste,

realizaste negócios, alcanças-te vitórias

mas… não percebeste que Eu estava

cooperando contigo e mais teria feito se me

tivesses pedido. Eu sei,  corres tanto…Eu

perdoei! . . .

Leste bastante, ouviste e viste muita coisa.

Mas não tiveste tempo de ler e ouvir a minha

Palavra. Quis falar contigo, mas não paraste

para ouvir.  Quis aconselhar-te mas nem

pensaste nessa possibil idade. Se me ouvisses

tudo seria melhor na tua vida. Mais uma vez te

esqueceste de Mim… Esqueceste-te que eu

desejo a tua participação no meu Reino, com a

tua vida, o teu tempo, os teus talentos! Findou

o teu dia!  Voltaste para casa!

Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite

mais bonita,  para te lembrar o amor que tenho

por ti !  Certamente agora, vais-me dizer

“obrigado” e boa noite!

Pssiu… estás a ouvir? Que pena… já

adormeceste! Boa noite! Dorme bem! Eu fico a

velar por ti !  E quando, enfim, quiseres saber

quem sou, pergunta ao riacho que murmura e

ao pássaro que canta, à  f lor que desabrocha e

à  estrela que cinti la,  ao moço que espera e ao

velho que recorda…Chamo-me AMOR, o

remédio para todos os males que te

atormentam o esp írito:  EU SOU JESUS! 

Maria Marlene Martins

 (Utente do Serviço de 

Apoio Domiciliário)

Talentos

Durante este confinamento a Sra .  D .

Palmira Dionísio (utente de Centro de

Dia) continua a realizar os seus

trabalhos artísticos .  Parabéns pelas

suas magnificas obras !

Desde o início deste confinamento a

Sra .  D .  Arcelina Baptista (Utente de

Centro de Convívio) dedicou-se à

pintura .  Estas são as obras realizadas

até agora .  
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