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REVISTA semestral

EDITORIAL
Caros amigos,

Mais um ano terminou com muito amor e dedicação dos nossos funcionários, voluntários e
todos os elementos dos corpos sociais..
Tentamos e acho que conseguimos, como sempre, tornar felizes os nossos utentes e fazer com
que eles se sintam em casa.
Cumprimos os objetivos que nos propusemos para 2019 e oxalá que 2020 seja um ano igual ou
melhor que este.
Pensem que a Vida é bela em todas as idades e devemos desfrutar dela o melhor possível.
Despeço-me com a amizade de sempre.
Um abraço amigo da Presidente.

A Presidente da Direção
Dr.ª Graça Guimarães.

Ficha Técnica
Diretora da Revista: Dr.ª Graça Guimarães
Redatoras: Sofia Pinto & Daniela Araújo
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Passeio do Carro Antigo
O IX passeio de carro antigo foi organizado em parceria com o Clube Lusitano de Automóveis Clássicos
(CLAC) no dia 13 de Julho e teve como ponto de partida a Estrutura Residencial, onde se reuniram pelas
09h30 todos os participantes, quer da instituição, quer os membros do Clube. Em semelhança aos anos
anteriores, este ano também tivemos uma grande adesão por parte dos utentes a esta actividade.
O desfile iniciou-se em S. Mamede Infesta, tendo como destino a
Barragem Crestuma, onde foi possível disfrutar de um momento de
paragem para se apreciar a belíssima vista e para tomar um café no
Madureiras Navegantes. A acompanhar, contamos com técnicos e
colaboradores, que, juntamente com a presidente do CATI, Drª Graça
Guimarães, se disponibilizaram a ajudar neste passeio sempre tão

aguardado por todos. No passeio participaram, também, o Presidente da Junta de Freguesia, Dr.
Leonardo Fernandes e respectiva família.
Fizemos a viagem de regresso ao CATI, onde nos esperava um almoço convívio, que fez a delícia de
todos os presentes, tendo sido todo este dia repleto de momentos de alegria, diversão e convívio entre
todos os intervenientes, ficando a promessa de no próximo ano fazer algo diferente, por ser a

comemoração do 10º aniversário desta actividade conjunta.
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Participação na Quinzena Cultural
O Rancho Típico de S. Mamede Infesta organizou mais
uma quinzena dedicada à cultura e artes de espetáculo,
que, com a diversidade de exibições, animam os dias

dos habitantes da freguesia.
Neste contexto, conforme tem acontecido em alguns anos anteriores, no dia 23 de Julho, pelas
21h30, a Setentuna subiu ao palco para encantar todos os presentes, este ano levando como estreia
neste palco, a “Desfolhada Portuguesa” . Para dar algum apoio ao grupo, a atuação contou com o
apoio da Presidente do CATI, Drª Graça Guimarães e de alguns membros da equipa técnica.
No final, foi entregue um certificado de participação e foram proferidas algumas palavras de
agradecimento por parte da Drª. Graça e foram todos convidados para um pequeno lanche. Nos dias
que se seguiram, os comentários foram muito positivos por parte da comunidade Mamedense,
fazendo a alegria e o orgulho de todos os participantes.

Festarte
Conforme o habitual em anos anteriores, a Gala Folclórica Sénior, da 22ª edição do Festarte (Festival
Internacional de Artes e Tradições Populares de Matosinhos), decorreu no dia 31
de Julho de 2019 no Auditório Mário Rodrigues Pereira, Centro Social Padre Ramos
– Lavra, contando com a participação de grupos de Espanha, Ucrânia, Roménia,
Venezuela e Turquia.
Conforme tem ocorrido em anos anteriores, na atividade participou um número
muito significativo de utentes, das diversas respostas sociais,
que demonstraram, ao longo de todo o espetáculo, um grande entusiasmo e
alegria, diante da mistura de músicas, cores e dança das diferentes culturas
apresentadas, cada uma com as suas singularidades. Num dos momentos, o grupo
da Turquia distribuiu medalhas pelo público e os nossos utentes trouxeram-nas ao
peito com grande orgulho e satisfação.
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Churrasco
Todos os utentes de Centro de Dia e ERI se juntaram no
refeitório e no novo jardim desta última resposta, para
realizarem um almoço diferente do habitual. A ementa
passou por churrasco misto, acompanhados por uma bela
música de fundo. De referir que, antes do almoço, os
utentes puderam usufruir de um momento prazeroso no

jardim da instituição.
Após o almoço, foi passado o vídeo do Festarte, e ao
lanche celebrados os aniversários num ambiente de muita
alegria.

CATI

Passeio da Junta de Freguesia

O

passeio

promovido

pela Junta de Freguesia
de S. Mamede Infesta teve
como destino as cidades de
Esposende e Barcelos. Assim, do ponto de saída
dos autocarros rumou-se à cidade de Esposende,
onde os nossos utentes puderam disfrutar das
belas paisagens e
esplanadas.

De

seguida, fomos para a Quinta da Granja, onde foi servido o almoço e
onde se disfrutou de uma divertida e prazerosa tarde de baile,

festejando-se, assim, mais um ano do tradicional passeio dos
habitantes da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora
da Hora.
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A ida anual à praia realizou-se ao longo de uma semana, dos

Ida à Praia

dias 5 a 9 de Agosto, com saída da instituição por volta das
09h00, rumo à praia de Leça da Palmeira e chegada por volta
das 12h30. Conforme tem sido habitual, para o trajeto, a

«Praia, areia, sol e

instituição recorreu a um autocarro (ASSUS) para transportar

mar: aqui encontro

utentes com maior autonomia, que saiu mais cedo, e às

a minha paz. »

carrinhas da instituição, para transportar essencialmente
utentes com cadeiras de rodas, dando, assim, oportunidade
para todos poderem usufruir destes momentos tão aguardados

ao longo do ano, totalizando cerca de 60 utentes por dia.
Chegados ao local, os utentes, mediante a sua vontade,
dividiam-se entre a esplanada do Cascata e a barraca da praia, onde puderam conviver, apanhar sol
e, mesmo, ir até ao mar, sempre devidamente acompanhados pelos colaboradores.
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No primeiro dia, contamos com a presença da Prof. Paula Reis que foi dar aula de ginástica na praia,
para a alegria de todos.
A meio da semana, o tempo estava muito encoberto e com ameaça de aguaceiros, pelo que o grupo
que foi mais cedo, manteve-se dentro da esplanada a tomar o seu cafezinho e contemplar a
paisagem, enquanto os utentes que vinham nas carrinhas fizeram um percurso diferente, para que
todos pudessem, dentro das condições atmosféricas, usufruir da saída da instituição.
Na 5º feira, conforme as previsões, teve um dia de muita chuva, frio e vento, pelo que as actividades

de exterior foram atempadamente canceladas e retomou-se a praia na 6ª feira, para fazer o fecho da
semana e desta actividade que só se irá repetir no próximo ano.

7

REVISTA semestral

Dia do Idoso
Para a celebração do Dia Internacional do Idoso foi idealizado um intercâmbio entre os utentes da

Estrutura Residencial e do Centro de Dia, ao longo de dois dias, tendo estes a oportunidade de visitar a
respectiva estrutura e usufruir das actividades que lá existem, juntamente com os utentes que a
integram.
Por conseguinte, no dia 1 de Outubro foram realizados da parte da manhã Jogos de Mesa, como cartas,
damas e dominó, o jogo de Bilhar e Ginástica de Reabilitação no Centro de Dia, tornando-se numa
manhã verdadeiramente animada para todos os participantes. Da parte da tarde, realizou-se no Ginásio
da ERI o Jogo do Boccia, orientado pela Fisioterapeuta Paula Teixeira, contando com a participação dos
utentes de ambas as respostas. A comemoração do dia do idoso continuou no dia 2 de Outubro, na
parte da manhã com duas sessões de Escrita Criativa, dinamizadas na ERI pela Técnica Daniela Araújo, e
o Tai-Chi, no C. de Dia, acompanhado pela Animadora Daniela Ferreira. Após o almoço, os utentes de
Centro de Dia visitaram a ERI, participando conjuntamente numa sessão de Terapia do Riso, organizada
pela Animadora Daniela Ferreira, onde houve espaço para mímica, risos e muitas gargalhadas,
terminando o dia de um modo muito relaxante, animador e prazeroso para todos os participantes.
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Desfolhada
A atividade proposta foi realizada com sucesso, atingindo os objetivos inicialmente propostos.
«Na eira do nosso CATI

Que é tão bela e especial,
Faz-se hoje a desfolhada
Como esta tarde não há igual.

Hoje vamos reviver
Hoje vamos recordar,
Desfolhada é alegria
Aqui no nosso lar.»
E foi com toda esta alegria que teve início mais uma desfolhada do CATI, tendo decorrido no dia 10 de
Outubro, e para a qual contamos com a presença do Rancho Folclórico da Universidade Sénior de Leça

do Balio para animar a nossa festa e com a já visita habitual do infantário “Os Piratinhas”, que nos
ajudou a desfolhar as espigas de milho.
Sem dúvida, foi uma tarde repleta de boa disposição, e cada espiga desfolhada representou a
memória de um passado para uns e o conhecimento da tradição para outros, culminando com utentes
e crianças a dançar no palco, juntamente com o rancho folclórico.

Após as espigas todas desfolhadas e os abraços ditados pelo milho-rei todos distribuídos, seguiu-se o
lanche típico e a celebração dos aniversários do mês de Setembro.
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Ida às Iscas
A habitual e tão esperada ida às iscas decorreu nos dias 29 de
Outubro, 6 e 7 de Novembro, com utentes das respostas
sociais de Centro de Dia, Centro de Convívio e ERI com saída
do CATI às 14h45 horas. O local, Adega Braseira, previamente
contactado, já estava preparado para receber todos com
simpatia e deliciosos petiscos, havendo apenas a necessidade
de dividir o grande grupo em três partes, para facilitar a
organização do espaço e do próprio transporte dos utentes.
Assim, num ambiente de grande alegria e boa disposição,
foram servidas as tão famosas iscas de bacalhau e sandes de
presunto, contando com a presença das técnicas e voluntários
da instituição. Durante este tão aguardado lanche, foi notória a
felicidade de todos os participantes, pelos sorrisos estampados
no seu rosto e as palavras de apreço.
O regresso ao CATI decorreu pelas 16h30, e apesar do mau
tempo, todos os utentes se demonstraram muito satisfeitos,
despedindo-nos com a promessa de para o ano lá voltarmos.

100 Anos
E foi no dia 3 de Outubro que o nosso
estimado Sr. Guilhermino Ranito festejou
o seu 100º aniversário. Num ambiente de
muita alegria entoaram-se os Parabéns,
rodeado de amigos e colaboradores que
ajudaram a soprar as 100 velas .
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Neste dia tão esperado
A festa é mesmo aqui,

S. Martinho

no CATI

Castanhas, vinho e alegria
Fazem parte do nosso CATI.
E foi com este mote que iniciamos mais uma festa de S.
Martinho no CATI, tendo contado com a presença especial de
mais um grupo convidado, desta vez o Grupo de Cavaquinhos

do CIVAS.

Deste modo, a festa teve início com um momento surpresa, protagonizado pela
D. Manuela, filha da nossa utente centenária D. Maria Laires, que nos
representou, em monólogo, uma história de uma senhora da aldeia que veio
visitar a prima ao Porto e narra toda uma história hilariante sobre a sua viagem
de combóio, resultando num momento por todos muito elogiado.
A festa prosseguiu com a atuação do grupo convidado que, com as suas belas
cantigas, iluminou, também, o coração dos nossos utentes ao cantarem músicas
tradicionais portuguesas, que todos acompanharam com palmas, tendo-se revelado numa tarde
recheada de animação.
Por fim, os utentes dirigiram-se ao refeitório para celebrar os aniversários do mês de Outubro e
desfrutar do tradicional lanche de S. Martinho, de igual modo, oferecido aos nossos convidados.
Em jeito de conclusão, não poderíamos deixar de referir que
A festa já terminou
Mas para o ano vai voltar,
Ficam os momentos nela vividos
Para sempre recordar.
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Poesia
As sessões de peosia continuaram a
realizar-se ao longo deste semestre,

com uma imensidão de poemas de
ilustres poetas de várias partes do
mundo. Deste modo, o Prof. Rui Torres
foi uma visita frequente no decorrer
deste tempo e a participação dos

utentes tem-se revelado cada vez mais
ativa e entusiasta, resultando em
momentos de verdadeira instrospeção.

Para comemorar o Dia Mundial do Cinema,

celebrado a 5 de Novembro, e após vários
pedidos de utentes para a visualização de um
filme, foi escolhido o que foi considerado
pelos especialistas, fãs e cineastas internacionais, “O Melhor
Filme Português de Sempre”: O Pai Tirano.
Deste modo, no dia 5 de Novembro a atividade decorreu na ERI e no Centro de Dia no dia 8, com
início pelas 13h45, terminando às 16h00. Como não poderia deixar de faltar numa verdadeira sala de
cinema, no intervalo do filme foram entregues aos utentes
pipocas e um chocolate para adoçar ainda mais esta
matiné.
Ao longo da sessão foi possível observar o interesse,
atenção, alegria e, até emoção, por parte de todos os
presentes, que recordaram este filme que remonta ao ano
1941.
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“É Natal no CATI”

O mês de Dezembro iniciou com a tão aguardada venda de Natal,
oficialmente aberta no dia 6 e que este ano apenas contou com
trabalhos

realizados

pelos

nossos

utentes

nas

atividades

desenvolvidas ao longo do ano no âmbito dos trabalhos manuais.
Um dos momentos mais marcantes foi a Festa de Natal, que
decorreu no dia 18 de Dezembro e que este ano teve por base o
programa por todos muito conhecido, o Preço (In)Certo, com a
Técnica Sofia Pinto no papel do tão famoso Fernando Mendes e da animadora Daniela Ferreira no
papel de sua assistente Lenka.
Por conseguinte, toda a festa se desenrolou cumprindo um formato muito idêntico ao do programa
original, contando com 3 momentos de jogos que intercalaram com a atuação dos diversos grupos

de utentes e convidados. Estes jogos contaram com a participação de colaboradores das mais
diversas áreas como concorrentes, cozinheiras, auxiliares, técnicos, estagiários, voluntários, utentes
e até familiares, criando momentos de verdadeira animação, em que cada um se apresentava e
levava as suas ofertas para o apresentador. Como Miguel Vital contamos com a voz do Professor
Pedro Matos.

Deste modo, a festa iniciou com a participação das
“Avozinhas do Menino Jesus”, mais uma vez com utentes
que integram os grupos das Músicas Tradicionais e das
Melodias do CATI, com o apoio dos técnicos, estagiários e
orientados pelo Prof. Pedro Matos. Antes das músicas,

acendeu-se um sírio e foi declamada uma Prece à Paz,
pela D. Manuela, filha da utente D. Mª Laires.
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Após um breve intervalo, seguiu-se o grupo de Ginástica do Centro de Dia, orientado pela Prof. Paula
Reis e ao som de “Bring me Love” de John Legend, um grande grupo de utentes do Centro de Dia
demonstrou um pouco do trabalho realizado ao longo do ano, com uma coreografia, acompanhada de
grandes sorrisos.
Seguiu-se outra ronda de jogos muito animada protagonizada por utentes e voluntários, que antecedeu
a atuação do grupo convidado, Grupo Coral de Professores do Porto, que entoaram belíssimas canções
natalícias, que tornaram o momento ainda mais rico.
Como não poderia faltar, a Setentuna também brilhou neste dia, o grupo musical mais antigo do CATI
que estreou em casa a música “Nem às paredes confesso”.

Seguiu-se o último momento de jogos da festa, composto por colaboradores, técnicos e estagiários, que
culminaram com a montra final composta por prémios simbólicos que apelavam aos sentimentos mais
puros, que devem estar presentes não só nesta quadra, mas em cada dia.
O preço da montra final, ganha por uma utente, em representação de todos os utentes da instituição foi
a partilha dos momentos com amor, para que ninguém se sinta só. Neste seguimento, todos os
colaboradores da instituição se reuniram no palco e cantaram “A Magia do Natal”, terminando a música
em redor de todos os presentes.
Para terminar um dos momentos mais altos do ano, o Hino de Natal do CATI fez-se ouvir em toda a
estrutura e no coração de todos os presentes.
Terminada esta grande emissão ao vivo do “Preço (In)Certo”, seguiu-se um lanche convívio com sabores
tipicamente natalícios, que deram por finalizado este dia tão emotivo.
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Almoço de Natal
Centro de Dia

Este foi um almoço preparado com a ajuda de colaboradores e voluntários com o propósito de
proporcionar uma refeição tipicamente natalícia, num ambiente também ele natalício, onde não faltou o
tão aguardado bacalhau e roupa velha.
No meio de um ambiente de extrema alegria e boa disposição, os colaboradores juntaram-se a cantar
umas músicas natalícias para tornar o momento ainda mais especial, espalhando a verdadeira “Magia de
Natal”, que foi a música que apelou aos sentimentos mais puros desta quadra, terminando com o Hino

de Natal do CATI.
No final, foram entregues os presentes de Natal a todos e os utentes dirigiram-se às suas casas, com uma
enorme satisfação e com um sorriso pelo momento especial que lhes foi preparado.

A comemoração do Dia do Voluntário foi realizada no
terminal de cruzeiros de Matosinhos, onde a Sr.ª
Presidente da Câmara de Matosinhos procedeu à
homenagem de alguns voluntários das várias entidades
que os acolhem. No nosso caso foi homenageada a D.
Augusta Cunha por toda a sua ajuda aos nossos queridos

idosos até meados de 2019.
Seguidamente realizou-se um jantar volante, onde reinou
Dia Internacional
do Voluntário

o convívio acompanhado de música colocada por um DJ.
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CATI participa em Gala Solidária
A Setentuna foi convidada para participar numa noite de fado realizada no auditório do Flor de Infesta.
O objetivo foi angariar fundos para o CATI e para o Flor de Infesta. Foram vários os fadistas que

participaram neste evento solidário e a Setentuna foi convidada a atuar a meio do espetáculo. A
atuação correu muito bem, contando com a presença da Sr. Presidente Dr.ª Graça Guimarães e os
técnicos, Sofia Pinto, Paula Teixeira, José Manuel e o prof. Pedro Matos. O público acompanhou com
palmas e alegria o nosso grupo.

As formigas são capazes de levantar
até 50 vezes seu próprio peso.
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A Tasquinha do CATI
Bolachinhas de Gengibre

INGREDIENTES


100 g de açucar;



100g de banha de porco;



2 ovos;



300g de farinha + para
polvilhar



1 colher de sopa de gengibre moído

MODO DE PREPARAÇÃO
Pré-aqueça o forno a 109ºC.
Bata o açúcar com a banha e os ovos, de seguida adicione a farinha e o gengibre e envolva bem até

incorporar.
Polvilhe a bancada de trabalho com farinha e estenda a massa com um rolo até ficar com uma
altura de cerca de meio centímetro. Corte a massa no formato que desejar.
Após todas as bolachinhas cortadas, num tabuleiro forrado com papel vegetal, disponha-as e leve
ao forno cerca de 15 minutos até ficarem douradinhas.
Bom apetite!
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PASSATEMPOS
E porque o CATI é “Uma Casa Portuguesa, com certeza”:

BRAGA

VISEU

SANTARÉM

PORTO

LEIRIA

SETÚBAL

BEJA

GUARDA

BRAGANÇA

PORTALEGRE

LISBOA

FARO

COIMBRA

CASTELO BRANCO

ÉVORA

AVEIRO
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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...
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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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