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REVISTA semestral

EDITORIAL
Caros amigos
É com grande prazer que escrevo mais uma vez este editorial.
Mais um semestre passou com algumas dificuldades, mas também muitas alegrias. Festas, passeios e atividades são o nosso lema.
Sinto-me feliz por gerir com os restantes membros da direção esta instituição, onde todos ajudam, seja na cozinha, no refeitório ou outro local onde são necessários. É um gosto visualizar esta polivalência.
A Família CATi é unida, generosa e amiga e por isso tenho orgulho em presidir a esta bela equipa.
Espero que todos continuem a ajudar a nossa Instituição a ser mais forte e a acolher com amor
todos os que dela precisam.
Quero também agradecer a todas as entidades que nos ajudaram com os seus apoios particulares, empresas, União de Freguesias e Câmara Municipal.

Bem Hajam
Saudações da Presidente,

Graça Guimarães

Ficha Técnica
Diretora da Revista: Dr.ª Graça Guimarães
Redatoras: Sofia Pinto & Daniela Araújo
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O cantar das janeiras tem sido uma actividade habitual e muito aguardada por
todos os utentes, mantendo, assim, uma das tradições mais antigas do nosso país,
que foi passando de geração em geração e se foi perdendo no tempo.
A festa teve início com o grupo da Setentuna a
cantar as habituais músicas dos reis, trajados a
rigor, sem esquecer as adenunciações, protagonizadas pelos
utentes D. Filomena Rombert e Sr. Seabra. Após o cântico das
janeiras, cantamos os parabéns aos aniversariantes de Novem-

bro e Dezembro e a actividade revelou-se muito positiva para os
utentes e todos os que nela participaram.
Além disso, durante o mês de janeiro também desejamos um
bom ano à Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr.ª
Luisa Salgueiro, aos alunos da Escola da Igreja Velha, da Escola
de Segunda Oportunidade de Matosinhos, à Associação Criança
Diferente e tivemos a visita dos alunos da Escola Padre Manuel Castro.

Dia de S. Valentim
Para a celebração dos aniversários do mês de Janeiro, foi realizado um bailarico de S. Valentim, precisamente no dia 14 de Fevereiro.
Para o momento, foi decorado o salão de convívio da ERI com motivos alusivos ao dia, desde corações, cupidos e música de baile de uma grande variedade, que animou esta tarde de uma forma
muito especial. Antes do baile iniciar, foi contada a lenda de S. Valentim, que remonta ao século III e
cuja celebração se mantém até aos dias de hoje.
Seguidamente, com a ajuda de colaboradores e voluntários, os utentes puderam recordar músicas
antigas e até, mesmo, dançar ao som de músicas mais recentes, resultando num momento de grande alegria e satisfação por parte de todos.
No final, todos se dirigiram ao refeitório, onde se cantaram os parabéns a todos os que fizeram anos
no mês de Janeiro.

3

REVISTA semestral

O sucesso da passerelle foi tamanho, que, após vários pedidos, este ano fez-se uma 3ª edição d’ “O CATI
está na moda”.
Deste modo, pedimos aos utentes, com colaboração dos familiares e envolvência das colaboradoras da
instituição, que trouxessem uma roupa mais cerimonial, para que a elegância predominasse na nossa
passadeira vermelha.
O espaço foi minuciosamente preparado para o evento e nos bastidores contamos com a ajuda de algu-

mas colaboradoras e familiares que pentearam, maquiaram e prepararam todos os utentes, que se sentiram verdadeiras estrelas.
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Na passerelle, cheios de glamour, desfilaram os nossos utentes, que, de ano para ano, se sentem mais
confiantes em fazê-lo, facto que aumenta muito a sua auto-estima.
Após a passagem de modelos, realizada por utentes de Centro de Dia, ERI, Centro de Convívio, desfilaram,
também, a Presidente do CATI, Drª Graça Guimarães, e os colaboradores que ajudaram ao longo de toda
a atividade.

Após este elegante momento, tivemos uma animado baile, protagonizado pelo cantor Rogério Canizes,
que se revelou muito agradável e prazeroso para todos os presentes. Após muita dança e folia, cantaramse os parabéns aos aniversariantes de Fevereiro. Finda esta tarde de festa, ficou no ar um clima de muito
positivismo, alegria e bem-estar.
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Setentuna
A Setentuna é o grupo musical mais antigo do CATI, contando já com cerca de 18 anos de existência, ensaiado pelo Prof. Pedro Matos e composto por utentes das várias respostas sociais,
voluntários e membros da equipa técnica.
Deste modo, de forma a promover a auto-estima dos nososs utentes e demonstrar o trabalho
desenvolvido na instituição, este ano havia como objetivo promover mais atuações em outras
instituições do Concelho de Matosinhos.
Desde a atuação conjunta com a Tuna Vareira aquando a
comemoração do Dia da Cidade Educadora, que surgiu a
ideia de se realizar um intercâmbio de tunas séniores e,
em articulação com a APAM- Associação dos Pescadores
Aposentados de Matosinhos, conseguiu-se criar esse momento no dia 25 de Março.
Num outro momento, contactamos o Lar Canto D’Encanto, na Senhora da Hora, que pertence ao
CIVAS, que, com toda a simpatia, se prontificou a receber a Setentuna para animar a tarde dos

seus utentes no dia 29 de Abril.
Conforme tem sido habitual nos anos anteriores, a Setentuna foi atuar nas festas da Senhora da
Hora no dia 30 de Maio, tendo participado também
os grupos corais do CIVAS e da Associação de Guifões.
As atuações realizaram-se no Parque das Sete Bicas
da Sr.ª da Hora, proporcionando-se assim, um momento deveras especial pela envolvência que o parque nos dá.

Para celebrar o 7º aniversário do Mercado Solidário,
uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos em que o CATI tem participado, foram convidados os grupos das instituições para atuar neste dia do Mercado de Angeiras, como forma de
agradecimento a todos os que têm contribuído.
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Os 100 anos da D. Maria Laires
No dia 15 de Abril o CATI foi palco de um belíssimo momento, marco
inesquecível para os familiares da nossa querida D. Maria Laires, bem
como para todos os colaboradores e restantes utentes da instituição: o
centenário!
Para isso, foi preparado um lanche pelos familiares da utentes e foi preparado pelo CATI uma tarde muito especial, onde foi oferecido um pequeno álbum que retrata a
vivência da utente na instituição e um bolo alusivo a este marco. Antes de cantarmos os parabéns, a
Setentuna cantou com muita emoção a música “Cinderela”, tornando o momento ainda mais comovente para todos os presentes.

Celebração dos Aniversários de Março e Abril
Para celebrar os aniversários dos meses de Março e
Abril, nada mais animado do que um bailarico, preparado cuidadosamente para fazer a delícia dos
nossos utentes, realizado no dia 30 de Abril.

Desde tangos, valsas, passodobles, rumba aos ritmos mais modernos e populares, todos os participantes, contemplando utentes, voluntários, familiares e colaboradores, demonstraram uma imensa
satisfação e alegria.
No final do baile, realizado no salão de convívio, todos se dirigiram ao refeitório, onde se cantaram os
parabéns aos aniversariantes dos meses acima refe-

ridos.
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A celebração Pascal é sempre uma das atividades mais aguardadas pelos utentes, pela carga emotiva que transporta e este ano, em semelhança aos anteriores, realizamos uma via sacra. A dinâmica foi, novamente, realizada toda em palco, para que todos tivessem oportunidade de acompanhar as leituras, pela voz
da utente D. Alice Mota, e os cânticos.
Entre cada estação, foram entoadas as músicas que representam cada um dos momentos retratados,
quer na leitura, quer na projecção que estava a ser realizada e o coro contou com utentes da Setentuna

e da Estrutura Residencial, acompanhados pelo Professor Pedro Matos.
No final da via sacra, os utentes cantaram uma canção alusiva ao momento, “Amar como Jesus Amou”,
seguida por “La Luz de Francisco”, tornando-se num belíssimo momento.
Para terminar a celebração, um dos momentos mais marcantes foi o cântico final “Pai Nosso”, interpretado e coreografado por todos os presentes, resultando num momento de muita emoção.
Seguidamente, todos os utentes foram encaminhados para o refeitório, onde se realizou um lanche pascal.

Rosário de Fátima
O dia 13 de Maio é sempre um dia especial principalmen-

te para os católicos e, como a grande maioria dos nossos
utentes professam esta religião, não quisemos deixar passar este dia sem o lembrar.
Este ano com uma colaboração muito especial dos nossos
utentes Sr. Feliciano Seabra e D. Alice Mota, rezou-se o
terço, na Estrutura Residencial das 14 às 15h e no Centro
de Dia das 15 às 16h, tendo-se revelado momentos de
profunda espiritualidade e reflexão.
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O sucesso das Noites de Fado dos anos anteriores originou uma grande organização para mais um
evento do mesmo cariz, que decorreu no dia 18 de Maio no Centro de Dia e cujo objetivo se manteve,
angariar fundos para a compra de material geriátrico para dar um maior conforto aos nossos utentes
da Estrutura Residencial.
Para a realização deste evento, contamos com o grandioso apoio de colaboradores e voluntários que, voluntariamente, ajudaram a planear, organizar, servir e animar este espectáculo único, património imaterial da
Humanidade, esse grande nome, o Fado.
Para o cantar e encantar todos os presentes, entoando a sua voz tão singular, contamos com a presença de 4 fadistas, entre eles Sandra Cristina,
Paula Canossa, Jorge César e Mário Costa, que, acompanhados por José
Manuel, na Guitarra Portuguesa e Costa Pereira na viola de Fado, abrilhantaram o jantar confecionado pelas nossas colaboradoras.
Importa mencionar que, este ano, no início da festa foi retirada uma fotografia num cenário decorado para o momento, sendo entregue no intervalo dos fados a todos os que quiseram contribuir com o valor simbólico que também contribuiu para a angariação de fundos.
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A habitual celebração da eucaristia foi realizada pelo Pároco de S. Mamede, que, amavelmente aceitou
o convite que lhe foi dirigido. Este momento, por muitos aguardado, teve início pelas 15h00, à qual assistiram os utentes e respetivas famílias, bem como colaboradores, voluntários e membros da Direção,

representando a Família CATI.
A eucaristia decorreu no salão de convívio da Estrutura Residencial, decorado cuidadosamente para o
momento. Um dos momentos mais marcantes foi o Ofertório Solene, todo ele representado por utentes e familiares, que entregaram as oferendas, símbolo de toda esta nossa caminhada.
Este ano, no final da eucaristia, foi realizada a bênção da capela, no primeiro andar, onde se dirigiram
alguns utentes, familiares, colaboradores e membros da Direção, onde, em conjunto cantaram o “Hino
da Alegria”, tornando este momento verdadeiramente emotivo.
Por fim, todos se dirigiram ao refeitório, onde estava preparado um lanche convívio, para o qual os fa-

miliares também contribuíram.
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No dia 6 de Junho, todos os utentes se reuniram para comemorar o
Dia do Desporto no salão de convívio e ginásio da Estrutura Residencial, isto porque o tempo não permitiu que fosse realizado no exterior.
O início da sessão contou com a presença de uma professora de Yoga, que realizou uma pequena actividade com todos os presentes,

proporcionando um momento de relaxamento e tranquilidade.
As restantes atividades foram organizadas e orientadas pela Prof. Paula Reis e consistiram em tiro ao
alvo, encestar, jogo da fisga, tiro às latas, jogo no Boccia (sendo este o único jogo realizado no ginásio), a malha e um percurso de obstáculos.
Além disso, em colaboração com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) tivemos a presença da Prof. Arnaldina Sampaio que ajudou na dinamização dos jogos e orientou um jogo
de grupo chamado “O Jogo das Caudas”.
Todos estes jogos foram acompanhados por música, proporcionando dança, alegria e muita diversão.

No final todos os intervenientes se deslocaram para o refeitório onde foram cantados os parabéns
aos aniversariantes de Maio.
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O tradicional e tão esperado passeio à romaria do Senhor de Matosinhos este ano decorreu no dia 12 de
Junho e contou com a participação de um grande leque de utentes autónomos e semi-autónomos, das respostas sociais de ERI, Centro de Dia e
Centro de Convívio, alguns colaboradores e voluntários, totalizando cerca

de 80 participantes.
Desde modo, após a viagem, teve inicio a tão ansiada visita à Igreja Matriz, onde os nossos utentes e todos os acompanhantes tiveram a oportunidade de vislumbrar os altares artisticamente decorados com flores.
Após apreciarem cada pormenor da belíssima igreja do Bom Jesus de Matosinhos, para terminar esta tarde solarenga da melhor forma, conforme dita
a tradição, no adro da igreja comeram-se as tão famosas farturas e os utentes disfrutaram de um momento harmonioso e de convívio, que antecedeu

a viagem de regresso para a instituição.
Em semelhança aos anos anteriores, durante a romaria do Senhor de
Matosinhos, temos por hábito levar, numa segunda visita, utentes com
autonomia mais relativa. Deste modo, no dia seguinte, 13 de Junho, realizamos novo passeio. Chegados à igreja do Bom Jesus de Matosinhos,
todos tiveram a oportunidade de, tranquilamente, apreciar os altares
decorados com belas flores, seguidas das tão aguardadas farturas, tendo resultando num momento de alegria e satisfação para todos os utentes, colaboradores e voluntários

que os acompanharam.
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Em semelhança ao ano anterior, as sessões de poesia continuam e fazem o encanto dos nossos utentes. Ao longo dos meses foram realizadas quatro sessões com a presença do Prof. Rui
Torres, sendo a última no dia 28 de Maio.
A sessão de Maio contou com uma grande variedade de temas, tendo início com “O Aldeão e o
Demónio”, de Milor Fernandes, em que o poeta nos descreve que o “diabo não é tão feio
quanto se pinta.”
Florbela Espanca voltou a estar presente na nossa sessão com o poema “Amigo”, e dentro do
tema do amor e da amizade, tivemos, ainda, Eugénio de Andrade, Miguel Torga e Manuel Bandeira com a sua “Arte de amar”.
Passamos do campo sentimental ao quotidiano e Salette Tavares transforma objectos banais
do nosso dia a dia em belas poesias, como é o exemplo da “cama” e do “guardanapo” como
objectos poéticos.
Seguidamente e como já tem sido habitual, o utente Sr. Agostinho, presenteou-nos co o poema
“Ser amigo” e a temática do amor mante-se com Carlos Drummond de Andrade, pois “o tempo
não passa no abismo do amor” e Luís de Camões com um dos seus sonetos mais célebres,
“Amor é fogo que arde sem se ver…”. .
E o tema do amor não poderia terminar neste
mês de Maio sem se abordar uma das maiores
formas de amar e cujo dia teve lugar no primeiro domingo do mês: o amor de Mãe!
Para esse momento, contamos com a já habitual participação da utente D. Alice Mota, que nos
leu um poema de Antero de Quental, seguindo-se um poema sobre a mesma temática, de Miguel Torga, terminando com a utente D. Maria Seabra a declamar, com toda a emoção um poema que jamais irá esquecer.
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Festa dos Santos Populares
Este ano a tradicional celebração dos Santos Populares decorreu no dia 29 de Junho e teve início pelas 15:30h no salão de
convívio da ERI.
Importa mencionar que, toda a festa teve como tema principal a história da nossa instituição e toda ela foi apresentada através da Rádio Renascença CATI FM, pela
voz do Prof. Pedro Matos, no papel de Aristides Cavaquinho.
A primeira atuação foi de um dos grupos musicais mais antigos da instituição, a Setentuna do CATI, que
conta com cerca de 20 anos de existência e nos brindou com belíssimas músicas, que o público acompanhou com grande entusiasmo.
Após informações do estado de “tempo” e de “trânsito ”, patrocinados pela TRANSCATI e CATIMOTORS, respectivamente, seguiu-se um momento musical surpresa, protagonizado por colaboradores,
que, acompanhando a evolução da instituição ao longo dos anos, cantaram músicas dos filmes antigos
portugueses, como a “Cantiga da Rua”, a “Severa”, sem esquecer a “alegre casinha” de Milu. Neste momento, pretendeu-se homenagear todos os que, diariamente trabalharam e continuam a trabalhar para o bem estar dos nossos utentes.
De seguida e como tem sido habitual, tivemos a participação de um convidado especial, Paulo Costa,
que animou todos os presentes, que se juntaram ao bailarico.
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Após este momento de dança, seguiu-se mais uma rubrica da nossa rádio, um momento de “culinária”,
protagonizada pelo Chefe Zeca (Técnico José Manuel) que, em entrevista in loco, nos deu alguns os segredos (ou alguns deles) da famosa sangria do
CATI.
Um dos momentos mais aguardados da festa foi
a marcha dos santos populares e que este ano
contou, de forma detalhada, a história do CATI,
começando com um pequeno timelapse com fotografias dos principais momentos desde a sua
criação.
Após este curto vídeo, a repórter local no papel
da Técnica Sofia Pinto (Alcina Prazeres) narrou esta história até ao ano 2001, onde entraram os quatro
arcos, representando as quadro respostas sociais.
Seguiram-se seis pares marchantes, que representaram cada actividade existente na época, vestindo as
roupas alusivas a essa mesma altura, mais concretamente, a natação, a alfabetização, a tuna, o teatro,
a ginástica e as danças de salão.

“Meu CATI querido, não há quem te iguale,
Já és conhecido em todo o Portugal,
Chamam-te menino e há razão de sobra
Nome é pequenino mas é grande a obra”
E ao som do refrão desta belíssima música, a marcha do CATI encantou todos os presentes, terminando
no salão de convívio, onde foram chamados todos os colaboradores presentes, recentes e mais antigos,
para juntos entoaram o hino do CATI.
A festa continuou no refeitório e no novo jardim da ERI, sardinhada e sangria remataram a festa, sem

esquecer o balão, que foi lançado como manda a tradição.
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A Tasquinha do CATI
QUEQUES DE CENOURA

INGREDIENTES
200 g de cenoura descascada
200 g de farinha
180 g de açúcar
50 g de manteiga
3 Ovos
1 colher (chá) de fermento
Manteiga derretida para pincelar
Açúcar em pó para polvilhar
MODO DE PREPARAÇÃO
Rale a cenoura finamente. Numa tigela, bata bem a manteiga com o açúcar e junte depois os ovos, um
a um e batendo sempre. Adicione então a cenoura ralada, a farinha e o fermento e misture muito
bem.
Pincele forminhas de queque com manteiga derretida e divida o preparado anterior. Leve ao forno pré
-aquecido a 180°C durante 20 minutos ou até ficarem bem cozidos.
Retire do forno, deixe arrefecer, desenforme e sirva polvilhados com açúcar em pó e decorados a gosto.
Nota do Chefe - Derreta chocolate em barra com um pouco de natas até obter um creme. Regue ligeiramente os queques, deixe repousar um pouco e sirva.
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do voluntariado
Foi no dia 14 de Junho que a Câmara Municipal de Matosinhos organizou um sunset para todos os
voluntários que fazem parte do VEM (Voluntariado em Matosinhos). O evento teve lugar no Parque Ecológico Monte de S. Brás, pelas 17 horas e contou com a presença da Sr.ª Presidente da Câmara Dr.ª Luisa Salgueiro, que deu as boas vindas a todos e agradeceu toda a dedicação dos voluntários. O programa contou com magia, mesa de degustação, dança e música. O CATI também marcou presença com alguns dos seus voluntários, acompanhados pela Técnica Sofia Pinto.
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PASSATEMPOS

ENCONTRE OS 8 PAÍSES NO QUADRO ABAIXO

ANGOLA
AUSTRÁLIA
BRASIL
LUXEMBURGO
MOÇAMBIQUE
PORTUGAL
ROMÉNIA
SUIÇA
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Mandala
Sente-se confortavelmente, escolha material para pintar e descontraia, colorindo
esta imagem que o/a vai ajudar a entrar num ritmo relaxante, com o objetivo de
tranquilizar a sua mente e proporcionar-lhe horas de puro entretenimento.

Pinte com o coração...

19

REVISTA semestral

Agradecemos a todos aqueles que, das mais diversas formas, colaboraram na elaboração
da revista “Jovens de Espírito”

Com o apoio

Rua Dr. Eduardo Santos Silva, 70
4200-278 Porto
Tel. 22 5401502
Acunpuntura-Psicologia-Massoterapia
Clinica Geral-Medicina Dentária-Osteopatia-Enfermagem
clinicanmg@gmail.com
Www.clinicanmg.com

Este espaço destina-se a possíveis entidades/empresas que queiram patrocinar a nossa revista...
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