
Apresentação da equipa PRÓ

OUTEIRO

RReessppoossttaass

. SAD  Serviço de Apoio Do

miciliário;

. Centro de dia;

. ERPI  Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas;

Certificação da Violeta;

Enfermagem nas instituições

de Terceira Idade;

Centro de Estimulação para

pessoas com demência;

Atividades de Animação;

Sabores saudáveis

Eventos Futuros.

PPRRÓÓ--AATTIIVVOO
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PPoorrqquuee ccaaddaa uumm ddooss nnoossssooss cclliieenn

tteess éé uumm sseerr úúnniiccoo,, mmeerreeccee ttooddoo oo
nnoossssoo rreessppeeiittoo ee ddeeddiiccaaççããoo..



Já vão fazer 3 anos, no
próximo dia 19 de dezem
bro, que começou esta mu
dança ativa e radical da
“PróOuteiro”. Data impor
tante para toda a direção da
“AMPO” que tomou em
ombros esta gigantesca ta
refa de levar para o rumo
certo esta tão prestigiada
organização.

Para trás ficaram as anti
gas e degradadas instala
ções, os atrasos de
pagamento aos nossos for
necedores e parceiros, assim
como também aos nossos
colaboradores.

Para trás ficou uma orga
nização decadente e uma
equipa desmotivada.

Para trás ficou uma lavan
daria que não tinha condi
ções para funcionar. E muito
para trás, já quase no esque
cimento, está uma cozinha
sem condições, nem digni
dade para os profissionais
que lá trabalhavam, pode
rem cumprir bem, com efi
ciência, as suas funções.

Três anos, alguns dirão
tanto tempo, outros prova
velmente comentam, tão
pouco, mas foi precisamen
te nestes mil dias, que con
seguimos (todos) realizar
mais, que nos outros 31
anos atrás.

A “PróOuteiro” (simplifi
cando o nome, com o devi
do respeito) tem
oficialmente 34 anos, vai co
memorálos entre o dia 19 e
25 de novembro. Vão tam
bém ser realizadas 34 ativi
dades, culminando com um
grande jantar no último dia.
Queremos ter a casa cheia,
queremos que os nossos
convidados comemorem
connosco estas nossas vitó

rias, assim como a nossa his
tória, a este nosso orgulho
de pertencermos a esta
grande, enorme, instituição.
Enorme, pois tem 805 sócios
ativos. Enorme, porque tra
balham cá 47 trabalhadores.
Enorme, porque apoiamos
90 pessoas no serviço ao
domicilio e 15 pessoas no
Centro de Dia. Enorme, por
que tem completamente
preparadas 25 camas para o
Lar (ERPI) a abrir muito bre
vemente. Enorme, porque
tem um Centro de Estimula
ção para Pessoas com De
mência com capacidade
para 60 pessoas. Enorme,
porque conta com o ACTIVI
DA, 30 a 40 pessoas, sempre
disponíveis para apoiar a
nossa instituição. Pessoas
fantásticas que para além do
apoio que prestam aos nos
sos utentes, fazem teatro,
vão cantar as Janeiras, cos
turam e oferecem as nossas
cortinas, etc.

Enorme é também o or
gulho que temos dos recur
sos humanos que dispomos.

Não nos podemos esque
cer das direções anteriores,
a Associação de Melhora
mentos PróOuteiro, agra
dece a todas as direções
que a antecederam, pelo es
forço e dedicação que de
monstraram pela instituição.
Aos vivos e a todos os ou
tros, que não estando entre
nós, onde quer que estejam,
se sentirão sem dúvida mui
to orgulhosos. Todos fize
ram, ou tentaram fazer, o
melhor que sabiam em prol
desta organização. Sem eles
não poderíamos estar a co
memorar os nossos 34 anos
de existência.

E agora, o que pretende
mos para o futuro?

Futuro próximo, um ano.

Acabar as obras do Cen
tro de Estimulação para Pes
soas com Demência; Alargar
as instalações do Centro de
Dia assim como do refeitó
rio; Construir duas grandes
salas de apoio, quer para o
Clube ACTIVIDA como tam
bém para formação profissi
onal; Começar os jardins
envolventes aos edifícios;
Colocar os portões, assim
como acabar os muros da
vedação; Criar uma zona en
volvente, que sirva toda a
comunidade Oliveirense;
Continuar o nosso grande
projeto de dar dignidade à
pessoa idosa (Mudar o para
digma do envelhecer); Con
tinuar a trabalhar o tanto
quanto pudermos e o me
lhor que soubermos, para
que a “PRÓOUTEIRO” seja
uma IPSS de referência Na
cional.

E depois…. de certeza
que não podemos parar,
quanto mais fizermos, mais
teremos que fazer. As pes
soas merecem o nosso es
forço, a “PRÓOUTEIRO”
terá de ser sempre, o porto
de abrigo para quem dela
precise, o lugar onde sem
pre serão apoiadas, o lugar
onde sempre haverá uma
palavra de afeto, carinho ou
até uma solução para os
seus problemas.

Não poderia acabar este
editorial, sem agradecer aos
elementos da direção, o tra
balho extra que têm feito
para que tudo isto tenha si
do um enorme êxito.

Oliveira de Azeméis, 12
de novembro de 2017

O presidente da direção

Diamantino Nunes
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“Viva como se
fosse morrer
amanhã. Sonhe
como se fosse
viver para sem
pre.”

“Não deixo para
amanhã o que
me pode fazer
feliz hoje.”

“Aos outros dou
o direito de ser
como são. A
mim dou o de
ver de ser cada
dia melhor.”

“A felicidade é
sempre mérito
de quem não
desiste.”

“De pobre não
passo, a rico não
chego, haja saú
de.”

“Ser feliz não é
ter uma vida
perfeita, mas
sim reconhecer
que vale a pena
viver apesar de
todos os desafi
os.”

“O futuro per
tence àqueles
que acreditam
na beleza dos
seus próprios
sonhos.”

“Ser humilde,
não é ser menos
que alguém. É
saber que não
somos mais do
que ninguém.”

“Integridade é
fazer o certo
mesmo que nin
guém esteja a
ver.”

“É com satisfa
ção que me le
vanto todos os
dias para pro
porcionar um
bemestar a to
dos.”

“Espero estar à
altura daquilo
que me é exigi
do todos os di
as.”

#mudandoopa
radigmadoenve
lhcer

“Saber ver ale
gria na alegria
dos outros é o
segredo da feli
cidade.”

“Escolhe um tra
balho que gos
tes e não terás
que trabalhar
um único dia da
tua vida!”

“Ninguém sabe
tanto que não
tenha nada para
aprender nem
tão pouco que
não tenha nada
para ensinar.”

“Alegria de fa
zer o bem é a
única felicidade
de verdade.”

“Na escada da
vida, cada de
grau é uma con
quista.”

“Nesta vida te
nho superado
grandes desafi
os e dificulda
des,
ultrapassando
os cantando e
sorrindo.”

Pedras no cami
nho? Juntoas e
faço um caste
lo.”

“Não perca
tempo a tentar
mudara opinião
dos outros. Faça
o seu trabalho e
seja feliz.”

“Que a felicida
de seja constan
te na vida!”

“ A vida pode
até derrubar,
mas és tu quem
escolhe a hora
de se levantar.”

“Se o amor é
fantasia estou
em pleno carna
val.”

“Alegria do po
bre é sempre
mais intensa que
a do rico.”

“O segredo pa
ra ser feliz é
aceitar o lugar
onde você está
hoje na vida e
dar o melhor de
si todos os di
as.”

“Não importa se
a estação do
ano muda. Se o
século vira. Se a
idade aumenta.
Conserva a von
tade de viver.”

“Não mude para
que gostem de
você. As pesso
as certas vão te
amar pelo que
você realmente
é.”

DDiiaannaa FFoonnsseeccaa

AAllzziirraa LLaammeeiirraass

LLuucciiaannaa LLooppeess

CCaarrllooss SSaannttooss

MMaarriiaa JJoosséé JJeessuuss

JJooaannaa SSoouussaa

CCoonncceeiiççããoo RReebbeelloo

LLuuiiss LLeeiittee

GGrraaççaa CCoossttaa GGoorreettii FFeerrnnaannddeess

OOllggaa TTaavvaarreess

JJooaannaa FFeerrrreeiirraa

RRoossaa MM.. FFeerrrreeiirraa

MMáárrcciiaa SSiillvvaa

CCaarrllooss CCoossttaa

GGaallyynnaa KKoorriinnoovvsskkaa

LLiilliiaannaa CCaarrmmoo

MMaarrggaarriiddaa SSooaarreess

LLiilliiaannaa SSiillvvaa

NNaattáálliiaa FFeerrrreeiirraa

LLuuiissaa SSiillvvaa

TTeerreessaa CCoossttaa

FFááttiimmaa PPiinnttoo

LLúúcciiaa LLaacceerrddaa

SSaannddrraa RReesseennddee

AAllbbeerrttiinnaa SSiillvvaa

AA nnoossssaa mmiissssããoo ccoonnssiissttee eemm pprreessttaarr uumm sseerrvviiççoo ddee qquuaalliiddaaddee,, ppoorrqquuee eessssaa éé aa bbaassee ddee aattuuaa
ççããoo ddaa PPRRÓÓOOUUTTEEIIRROO.. SSaabbeemmooss oouuvviirr,, eenntteennddeemmooss ee ccoommppeeeennddeemmooss aass ppeessssooaass qquuee nnooss
ssoolliicciittaamm,, ccoommuunniiccaammooss ddee ffoorrmmaa ccllaarraa,, ccoomm ccoorrtteessiiaa ee ccoommppeettêênncciiaa.. IInnssppiirraammooss ccoonnffiiaannççaa ee
sseegguurraannççaa nnaa aaççããoo..

LLiilliiaannaa FFeerrrreeiirraa



“A felicidade
constróise com
esforço e dedi
cação.”

“Calma! É aos
poucos que a vi
da vai dando
certo.”

“Eu sou do ta
manho daquilo
que vejo e não
do tamanho da
minha altura.”

“É na simplici
dade das esco
lhas que mora a
magia da vida!”

“Nunca digas
nunca!”

“A vida só é lin
da com amor e
carinho sem isto
nada feito. Ado
ro o que faço.”

“Oportunidades
são raras. E
aqueles que sa
bem aproveitá
las são ainda
mais raros.”

“A imaginação é
mais importante
que o conheci
mento.”

"Vive como se
fosses morrer
amanhã, apren
de como se fos
ses viver para
sempre.”

“Nunca digas
que desta água
não beberei.”

“A vida é beleza
quando damos
o nosso melhor
ao próximo,
sempre com
amor mas do
verdadeiro.”

“O caminho faz
se
caminhando.”

“O homem é do
tamanho do seu
sonho.”

“A vida é uma
peça de teatro
que não permite
ensaios. Por is
so, cante, chore,
dance, ria e viva
intensamente!”

"Há mar e mar,
há ir e voltar.”

AA EEssttrruuttuurraa RReessiiddeenncciiaall ppaarraa
PPeessssooaass IIddoossaass ((EERRPPII)) aavvaannççaa aa
ttooddoo oo vvaappoorr!!

Com acordo da Segurança Social aprovado
para 20 utentes, numa capacidade total de 25,
temos já muitas pessoas inscritas com o intuito
de frequentar esta nossa nova resposta social.
Com as instalações prontas, aguardamos
apenas a autorização final pela parte da
Segurança Social para a abertura do mesmo.
A todos aqueles que pretendam frequentar a
resposta ERPI, aconselhamos a preencherem,

nas nossas instalações, a ficha de inscrição
para poderem ter acesso aos nossos serviços.

Com a nossa missão transversal a todo o
universo da Associação de Melhoramentos
PróOuteiro,
#mudandooparadigmadoenvelhecer,
pretendemos demonstrar que é possível a
Instituição adaptarse a cada cliente, de forma
a tornar a transição do domicílio para a
Associação o mais suave possível, respeitando
a individualidade e a privacidade de cada um.

Contamos com todos os que nos apoiam
para continuarmos a desenvolver os nossos
projetos e atingirmos os nossos objetivos!

MMaarriiaa IIssaabbeell

AAnnaa CCoorrrreeiiaa

MMaarrttaa MMaarrttiinnss

IIssaabbeell PPiinnhhoo CCrriissttiinnaa GGuuiimmaarrããeess

Guilherme Oliveira

MMaannuueellaa FFoonnsseeccaa

VVeerraa MMaarrqquueess
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MMoovviimmeennttoo SSoolliiddáárriioo
Contribua com o seu donativo!

NNIIBB:: 00004455 33009900 4400119944774455228866 3399
IIBBAANN:: PPTT5500 00004455 33009900 4400119944774455228866 3399

Os donativos são dedutíveis para efeitos
fiscais.

Seja em dinheiro (de acordo com o Estatuto
dos Benefícios Fiscais), em alimentos ou
outros produtos, fará sempre toda a diferença.

JJooaannaa GGoonnççaallvveess MMaarriiaannaa FFeerrrreeiirraa

JJooaannaa CCoouurraass

SSiillvviiaa SSooaarreess

EEmmíílliiaa CCaarrddoossoo MMaarriiaa AAlliiccee PPiinnttoo

TTeerreessaa CCoossttaa CCllaarraa RRooddrriigguueess CCéélliiaa GGoonnççaallvveess

MMaarrttaa OOlliivveeiirraa



PPRRÓÓ--AATT IIVVOO

##mmuuddaannddooooppaarraaddiiggmmaaddooeennvveellhheecceerr

CCoommoo aattiinnggiirr eessttee ppaarraaddiiggmmaa ccoomm oo
SSeerrvviiççoo ddee AAppooiioo DDoommiicciilliiáárriioo,, oo CCeennttrroo ddee
DDiiaa ee aa EEssttrruuttuurraa RReessiiddeenncciiaall ppaarraa PPeessssooaass
IIddoossaass ((EERRPPII)) ??

A resposta passa diariamente pelos se
guintes parâmetros:

1º A PRÓOUTEIRO aposta na formação
contínua dos recursos humanos;

2.º A PRÓOUTEIRO tem uma equipa téc
nica interdisciplinar que visita e acompanha
diariamente os seus clientes;

3.º A PRÓOUTEIRO assegura, semanal
mente, o transporte dos seus clientes do
SAD, a fim de garantir a participação nas ati
vidades de animação/socialização na Institui
ção. O serviço de apoio domiciliário
apresenta também um vasto leque de ativi
dades no domicílio dos clientes;

4.º A PRÓOUTEIRO apresenta um servi
ço inovador, a nível nacional, de intervenções
assistidas por animais ao serviço do apoio
domiciliário;

5.º A PRÓOUTEIRO tem um serviço de
refeição acompanhado diariamente pela Nu
tricionista da Instituição. Queremos fazer a
diferença, provando que realizar uma alimen
tação saudável, equilibrada, variada e segura
é realmente possível em qualquer instituição.

Servimos, diariamente, refeições para os
principais grupos de risco (crianças e idosos),
de acordo com os parâmetros de qualidade
específicamente exigíveis. Trabalhamos ori
entados por uma ementa que, concebida pa
ra atender aos gostos dos nossos clientes,
atende, também, às necessidades impostas
por algum tipo de patologia especifica (dia
betes, hipertensão, …). Zelamos para que ha
ja um equilíbrio nutricional das ementas e
para que as principais necessidades dos cli
entes sejam colmatadas e os excessos sejam
controlados.

6.º A PRÓOUTEIRO disponibiliza aos
seus clientes o serviço de Teleassistência 24
horas no domicílio, para que estes se sintam
mais seguros

7.º A PRÓOUTEIRO disponibiliza aos
seus clientes o serviço "+senior sitting", ofe
recendo a possibilidade de estarem acompa
nhados por pessoas especializadas, durante
o período de tempo que pretenderem.

8.º A PRÓOUTEIRO tem um projeto em
curso, Help4home, que surge da necessida
de de dotar a população sénior de um servi
ço de assistência especializado nas áreas das
pequenas reparações e manutenções, que
seja rápido, seguro e de qualidade. Este pro
jeto pretende colmatar o isolamento social
das pessoas idosas/carenciadas e melhorar a
sua qualidade de vida.

QQuueemm ppooddee uussuuffrruuiirr ddeessttee PPrroojjeettoo??

Pessoas idosas ou outros cidadãos Olivei
renses, que procurem ajuda, sejam carencia
das ou se encontrem isoladas.

##mmuuddaarrooppaarraaddiiggmmaaddooeennvveellhheecceerr
éé oo lleemmaa ddiiáárriioo ddaa AAMMPPOO..

Atendemos às necessidades dos clientes,
bem como dos seus familiares, cuidando do
bemestar geral do cliente.

GOSTAMOS DE MARCAR PELA DIFEREN
ÇA… Para melhorar a qualidade de vida e fo
mentar o envelhecimento ativo dos nossos
clientes, a PRÓOUTEIRO adotou um conjun
to de atividades adaptadas a este grupo que
visam promover a sua saúde, sociabilidade,
autonomia, cultura, memória, linguagem e
até mesmo o exercício físico regular.

Desta forma, a PRÓOUTEIRO desenvolve
um conjunto de atividades planeadas por
técnicos com base nas estratégias de promo
ção do envelhecimento ativo preconizadas,
bem como nos gostos e interesses dos nos
sos clientes.
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SSuuppeerraammooss aass eexxppeeccttaattiivvaass ddooss nnoossssooss cclliieenntteess..
AA ssaattiissffaaççããoo ee aa ffeelliicciiddaaddee ddoo cclliieennttee éé,, ppaarraa nnóóss,, uumm ccoommpprroommiissssoo ddiiáárriioo



11ªª dduuppllaa CCeerrttiiffiiccaaddaa eemm
IInntteerrvveennççõõeess AAssssiissttiiddaass ppoorr
AAnniimmaaiiss aa ttrraabbaallhhaarr nnoo CCoonncceellhhoo

A PRÓOUTEIRO orgulhase de ter a 1.ª
dupla Certificada em Intervenções Assistidas
por Animais (IAA) institucionalizada no Con
celho. A nossa Gerontóloga, Márcia Silva, e a
rainha dos biscoitos cá de casa, Violeta, sub
meteramse a rigorosos exames teórico
práticos (a 09 de setembro de 2017), levados
a cabo pela ÂNIMAS – Associação Portugue
sa para a Intervenção com Animais de Ajuda
Social, instituição certificada pela Assistance
Dogs International/Assistance Dogs Europe,
tendo em vista a obtenção do diploma.

As IAA são parte de um grande bolo, de
signado de “Animais de Ajuda Social”, sen
do um fantástico recurso para se alcançarem
objetivos educativos, terapêuticos e ocupaci

onais. Uma área emergente em Portugal, ino
vadora e fortemente aliada à participação
individual e comunitária. Neste sentido esta
mos a trabalhar em programas de terapia e
educação assistida por animais, que irão pos
sibilitar chegar ainda mais longe e de forma
mais incisiva na nossa missão.

EEnnffeerrmmaaggeemm nnaass IInnssttiittuuiiççõõeess ddee
TTeerrcceeiirraa IIddaaddee

A crescente tendência para o envelheci
mento da população portuguesa, conduzem
as famílias à necessidade de procurarem al
ternativas para o acompanhamento dos seus
membros idosos, nomeadamente a institucio
nalização destes em Lares. Aquando instituci
onalizados, o bemestar e a qualidade de vida
dos utentes passam por uma assistência inter
disciplinar adequada, e o profissional de en
fermagem tem um papel fundamental no seio
da equipa multiprofissional.

O enfermeiro é, o profissional, com res
ponsabilidades e competências para promo
ção da autonomia, vigilância de
saúde, reabilitação, prevenção de complica
ções e garantia de qualidade de vida dos se
niores institucionalizados. Para tal, o seu
papel prendese com diversas áreas, como a
formação das equipas e seus utentes, organi
zação e gestão dos materiais de consumo cli
nico e farmacológico, articulação com outros
técnicos de saúde intra e extra instituição,
apoio e acompanhamento dos idosos, famili
ares e/ou cuidadores, e realização de técnicas
inerentes à sua profissão. Os grandes objeti

vos da sua atuação passam por otimizar o es
tado funcional do idoso e, melhorar a sua
qualidade de vida e a sua anatomia. Atitudes
como: a monitorização cuidada do risco de
quedas, o controlo dos sinais vitais e da pre
valência do número de úlceras de pressão
permite uma intervenção precoce, diminuin
do a agudização das patologias, reduzindo
assim o número de episódios de idas à urgên
cia hospitalar/ internamentos, o que se traduz
em ganhos efetivos para todos.

É, igualmente, da responsabilidade do en
fermeiro, oferecer a oportunidade à pessoa
idosa e respetiva família de, a manter como
um cidadão ativo, participativo, produtivo e
efetivo, mantendo o seu interesse pela vida e
desempenho de novos papeis nos campos
social e individual, de forma a criar objetivos
de vida diários adequados às suas possibili
dades motoras, cognitivas e sensoriais.

Assim, os enfermeiros são os pilares das
instituições de terceira idade, contribuindo
para uma maior vigilância de saúde dos uten
tes, promovendo a qualidade dos cuidados
prestados e, consequentemente, melhorias a
nível dos resultados apresentados pelos
mesmos.
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TTeerraappiiaass ee ccuuiiddaaddooss ddee eennffeerrmmaaggeemm ppoorrqquuee aa ssuuaa ssááuuddee éé
ffuunnddaammeennttaall..
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Com 47 milhões de casos
em todo o mundo, a demên
cia apresentase como uma
preocupação mundial. A de
mência consiste numa sín
drome, ou seja, num
conjunto de sintomas, que
pode ter origem em condi
ções diferentes, patológicas
ou não, denominadas de eti
ologias. As etiologias mais
conhecidas são a doença de
Alzheimer, a de Parkinson ou
até a vascular. Essas patolo
gias acabam por causar alte
rações na estrutura e
funcionamento do cérebro,
surgindo então as alterações
de comportamento, esqueci
mentos, desorientações, al
terações da fala, etc. Estas
alterações implicam uma in
tervenção diária com técni
cos especializados, que

forneçam à pessoa e à sua
família as ferramentas ade
quadas para lidar com as ca
racterísticas desta nova
realidade e assim manter ou
até elevar a sua dignidade e
qualidade de vida.

O Centro de Estimulação
para Pessoas com Demência
(CEPD) tem como objetivo
fornecer uma resposta, ine
xistente nesta área, dando a
possibilidade de as pessoas
com Alzheimer e outras de
mências poderem beneficiar
de um tratamento não far
macológico, com eficiência
comprovada.

O funcionamento do
CEPD baseouse no CRE
Alzheimer em Salamanca,
sendo este o principal centro
de intervenção na doença de
Alzheimer e outras demên
cias em Espanha, onde a
equipa obteve formação
(tanto os técnicos como as
agentes de geriatria).

As famílias dos clientes do
CEPD participam em todo o
processo, demonstrando
também muita satisfação
neste serviço, que para além
de melhorar as competên
cias do seu familiar, dálhes
descanso e conforto por não
terem que ser cuidadores no
horário em que a pessoa
com demência frequenta o
CEPD.

Venha conhecer esta nova
valência da Associação de
Melhoramentos PróOuteiro!



DDiiaarriiaammeennttee aa mmuuddaarr oo ppaarraaddiiggmmaa ddoo
eennvveellhheecceerr

Apresentamos diariamente todo um
conjunto de atividades artísticas não
profissionais (que favorecem a expressão e
que constituem formas de iniciação ou de
desenvolvimento das linguagens criativas e da
capacidade de inovação e procura de novas
formas expressivas), lúdicas (para
desenvolvimento físico e corporal), sociais
(que potenciam a vida associativa e a atenção
a necessidades do grupo e a soluções para
problemas coletivos), de difusão (viabilizando
o acesso a determinados bens culturais) e
formação (para aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento do uso crítico e ilustrado da
razão).
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VViiddaa aattiivvaa,, uumm mmuunnddoo ddee eexxppeerriiêênncciiaass aaggrraaddáávveeiiss..

OOppoorrttoo GGoollff CClluubb

CCeennttrroo HHííppiiccoo && TTeerraappêêuuttiiccoo ddee CCaarrrreeggoossaa

RReeddAAnniimmaall SSuurrff SShhoopp && SScchhooooll bbiiccllaazz

MMoommeennttoo ddee ssoosssseeggoo

##mmuuddaannddooooppaarraaddiiggmmaaddooeennvveellhheecceerr



PPRRÓÓ--AATT IIVVOO

ÀÀ CCoonnvveerrssaa ccoomm…… MMaannuueell BBrraannddããoo!!

Foi num final de tarde de verão, que fomos
à Tasca ‘O Brandão’, encontrar um homem
trabalhador, ligado à columbofilia, à sua terra,
tranquilo, em paz consigo próprio.

SSrr.. MMaannuueell BBrraannddããoo,, aaggrraaddeecceemmooss iimmeennssoo
ppoorr nnooss rreecceebbeerr nneessttaa hhiissttóórriiccaa ccaassaa.. OOnnddee
nnaasscceeuu ee qquuaall aa ssuuaa iiddaaddee??

Nasci em casa, em Santiago de RibaUl. Fiz
91 anos no dia de Todos os Santos (01 de
novembro).

OOnnddee ee qquuaannddoo ffooii ppaassssaaddaa aa ssuuaa
iinnffâânncciiaa//jjuuvveennttuuddee??

De pequenino (cerca de 7 anos) que
comecei a trabalhar em S. Roque, como
sapateiro, a endireitar pregos e a fazer linhas.
Só mais tarde fui para a escola, fazer o exame
da 3.ª classe para tirar carta de carro.
Entretanto trabalhei em S. João da Madeira,
como sapateiro, até aos vinte e poucos anos.
Foi lá que conheci aquela que seria a minha
mulher, que era de Estarreja. Casei com ela e
morámos em Santiago de RibaUl. Havia um
estabelecimento perto de nossa casa que
estava para fechar e eu tomei conta daquilo.

CCoommoo ssuurrggiiuu eessssaa iiddeeiiaa ddee ttrraabbaallhhaarr ppoorr ssuuaa
ccoonnttaa??

Tinha juntado algum dinheiro do trabalho
que fiz com os sapatos e estive 2 anos à frente
desse estabelecimento, à sociedade com um
sobrinho meu. Mas ele teve de ir para a
Rodésia e acabei por ficar com aquilo só para
mim. Mudei para outro estabelecimento, junto
aqui ao cemitério, e já era possível ter
petiscos, diárias, enfim…, outro tipo de
produtos. Havia muita gente a comer. O que
tinha mais saída era o bacalhau, carnes, bifes,
panados… tudo cozinhado pela minha
falecida esposa. Cozinhava muito bem! Eu ia
daqui (Santiago de RibaUl) com o meu carro a
Viseu, seguia para Trancoso e trazia vinho e
petiscos para vender na Tasca. Aproveitava a
feira de Trancoso para trazer muita coisa
(queijos, frangos, etc).

EEnnccoonnttrroouu mmuuiittaass ddiiffiiccuullddaaddeess??

Nunca encontrei grandes dificuldades. Tive
47 anos de carta e nunca tive um acidente.
Sempre gostei muito de trabalhar. Estive
durante muito tempo ligado também à
Sociedade Columbófila, pois desde os 13 anos
que sou apaixonado por pombas. A minha
filha ficou com o negócio e eu ainda a ajudei
durante algum tempo. Entretanto a minha
esposa faleceu e deixamos de ter aquelas
comidas boas que ela fazia. Há cerca de 2 anos
comecei a sentir algumas dificuldades e fui
para a Associação de Melhoramentos Pró
Outeiro. Neste momento gosto de trabalhar,
tratar das couves no quintal, das laranjeiras,
limoeiros, etc…

QQuueerr ddeeiixxaarr uummaa mmeennssaaggeemm aa qquueemm nnooss llêê??

Não tenho assim nada para dizer…
considerome uma pessoa feliz, tive e continuo
a ter uma vida feliz. Desejo o mesmo para toda
a gente!
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CCoonntteennooss aa ssuuaa hhiissttóórriiaa !!



SSaabboorreess SSaauuddáávveeiiss

Beringelas Recheadas
Ingredientes (para 4 pessoas):

2 beringelas

250g Carne picada (pode utilizar sobras de
carne picada ou de frango desfiado)

1 cebola

2 dentes de alho

1 lata pequena de tomate inteiro

1 lata de cogumelos laminados

Azeite q.b

vinho de mesa q.b

orégãos q.b

Queijo mozzarella ralado q.b

Salsa picada q.b.

Sal q.b.

Preparação

Lave as beringelas e corteas ao meio no
sentido do comprimento. Com a ajuda de
uma faca faça vários cortes no interior das
beringelas e retirelhes a polpa com uma
colher, de modo a que a casca fique inteira.
Pique a polpa das beringelas e reserve.

Descasque a cebola, os dentes de alho e
pique tudo finamente. Deite para um tacho,
acrescente o azeite e leve ao lume até a
cebola ficar macia. Junte a carne picada e
mexa até ficar solta. Adicione o miolo da
beringela, misture tudo e acrescente o tomate
picado, o vinho e os cogumelos escorridos.
Tempere com sal, pimenta e orégãos picados
e deixe cozinhar até apurar.

Ligue o forno a 180ºC. Encha as metades de
beringela com a mistura da carne, polvilhe
com queijo mozzarella ralado e leve ao forno
durante 15 minutos. Retire e sirva polvilhado
com salsa picada.

AAjjuuddaa aa eemmaaggrreecceerr,, ppoorr sseerr ppoobbrree eemm
ccaalloorriiaass;;

ÉÉ uummaa eexxcceelleennttee ffoonnttee ddee ffiibbrraass,, vviittaammiinnaass ee
mmiinneerraaiiss eesssseenncciiaaiiss;;

PPrreevveennee aanneemmiiaa,, ppoorr sseerr ffoonnttee ddee áácciiddoo
ffóólliiccoo,, vviittaammiinnaa qquuee eessttiimmuullaa aa pprroodduuççããoo ddee
ccéélluullaass ddoo ssaanngguuee..
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SSEEJJAA
SSOOLLIIDDÁÁRRIIOO

CCOOLLAABBOORREE!!
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AA iimmaaggeemm ...... rreefflleexxoo ddoo sseeuu AADDNN PPaattrrooccíínniiooss
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AAssssoocciiaaççããoo ddee MMeellhhoorraammeennttooss PPrróó--OOuutteeiirroo

Rua Pedro Maria da Fonseca, Outeiro | 3720-514 Santiago de Riba-Úl |

Oliveira de Azeméis, Aveiro

Tel: 256 686 434

WWWW.. PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM

CCoomm DDiiggnniiddaaddee,, SSeegguurraannççaa ee CCoonnffoorrttoo

Damos sentido ao conceito de solidariedade social,

prestando serviços que o fazem, cada vez mais, feliz.

Edição: Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro | Imp.: Escola Tip. Missões, Cucujães | Tiragem: 800 exs | Depósito legal: 409517/16

A Associação de Melhoramentos PróOu
teiro foi fundada a Novembro de 1983 com o
objetivo de responder às necessidades da
população. É uma instituição particular de
Solidariedade Social (IPSS) que contribui pa
ra uma sociedade mais solidária. Focada nos
utentes, a PRÓOUTEIRO dá resposta às ex
pectativas e necessidades das pessoas e,
através de processos eficientes, contribui pa
ra reforçar a confiança em serviços de quali
dade que promovem a inclusão social e
confirmam o valor público da abordagem ao
problema do apoio social.

Esta instituição dá sentido ao conceito de
solidariedade social, prestando serviços que
fazem, cada vez mais, os seus clientes felizes.

A PRÓOUTEIRO pretende ser reconheci
da como uma instituição de referência no
apoio à pessoa idosa, baseando a sua inter
venção na melhoria contínua das suas práti
cas e na elevação da qualidade dos serviços
prestados.




