
Boas Festas! 

Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental 

A VOZ da Persona 

Os Utentes da Persona desejam Boas Festas e um Natal muito feliz para a Perso-

na, para todos os Familiares dos utentes, Amigos, Técnicos, Colaboradores, Leitores 

do nosso boletim e para todas as pessoas que tenham relações de amizade com a 

Persona. 

O Natal é festejado todos os anos, desde há muito tempo. Esta época festiva é 

muito desejada pelas crianças e idosos, pois é quando as famílias se reúnem de 

um modo especial. 

De modo semelhante, os utentes e técnicos da Persona procuram realizar a come-

moração desta época, de modo a cumprir esta tradição natalícia.  

Foi no Natal que os três Reis Magos vieram de muito longe para ver o menino 

Jesus e lhe ofereceram prendas de Natal. De modo semelhante na Festa de Natal 

da Persona, os utentes também fazem uma partilha e troca de presentes, sempre 

com muita animação à mistura. 

Cumprindo esta tradição, todos nós desejamos que todas as pessoas que nos 

apoiam tenham um Natal muito Feliz, com muitas prendas e alegrias. 

 

A Todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 

Nesta edição: 

Boas Festas 1 

Origem e História do 
Pai Natal 

2 

Curiosidades sobre o 
Natal 

3 

Passeio a Milfontes 4 

A Nossa Arte 5 

Desportos de Inverno 
Passatempos 

6 

Conto de Natal 
Receitas de Natal 

7 

Dezembro 2013 Número 3 - Trimestral 

  Colaboradores: 

 Paulo Freire 
António Amaro 
 Júlio Madeira 
 Edgar Duarte 
 Fernando Gomes 
 João Cerqueira 
 Paulo Silva 
 José Roberto 

Festa de Natal 
Parabéns a Você 

8 



O Pai Natal é uma figura lendária ocidental que traz presentes aos lares de crianças. Às crianças bem-comportadas 

oferece prendas agradáveis e desejadas, mas às crianças mal-comportadas oferece um carvão. Estas prendas são 

oferecidas na noite da véspera de Natal, na noite de 24 para 25 de Dezembro. Esta data na Turquia e em países 

próximos como Espanha, é festejada no dia de São Nicolau que é no dia 6 de Dezembro. 

A origem principal do Pai Natal encontra-se na lenda da figura histórica de São Nicolau. Outra origem histórica está 

no foclor grego e bizantino, que atribui a origem do Pai Natal a Basílio de Cesareia, da Grécia. 

O verdadeiro Pai Natal foi uma pessoa de carne e osso, São Nicolau Taumaturgo, que era um arcebispo de Mira na 

Turquia, que viveu no século IV d.C. Nicolau costumava ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades finan-

ceiras. Colocava um saco com algumas moedas de ouro de oferta na chaminé das casas. Foi declarado santo depois 

que muitos milagres lhe terem sido atribuídos, entre os quais o dom de ressuscitar crianças em sua região de Mira. 

Daí provem a sua popularidade em toda a Europa e a sua designação de protector dos marinheiros e comerciantes, 

santo casamenteiro, principalmente amigo das crianças e também padroeiro dos estudantes. Falecido no dia 6 de 

Dezembro de 342 d.c., e por isso o seu dia festivo como já dissemos é comemorado no dia 6 de Dezembro.           

Uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do Pai Natal foi Clemente Clark Moore, um professor de litera-

tura grega de Nova Iorque, o qual lançou o poema “Uma visita de São Nicolau”, em 1822, escrito para seus seis 

filhos. Nesse poema, Moore divulgava a versão de que o Pai Natal viajava num trenó puxado por renas voadoras. 

Ele também ajudou a popularizar outras características do bom velhinho, tais como entrar pela chaminé. Também 

escreveu  “The night before christmas“ (a noite antes do Natal). Neste texto incluiu detalhes como o nome das renas, o 

rizo do Pai Natal, acenos de cabeça, piscar de olhos e a forma como sobe e desce pela chaminé.  

A origem americana do Pai Natal teve inspiração e nome vinda da lenda Holandesa Sinterklaas, que surgiu por vol-

ta de 1773. Apareceu na imprensa americana o nome de “Sta Claus” no entanto foi o popular escritor de então 

Washington Irving que deu aos americanos os primeiros detalhes da versão holandesa de São Nicolau, na sua 

“História de Nova Iorque”, publicada em 1809. Irving descreveu a chegada do Pai Natal a cavalo, mas tal como 

Irving outros escreveram vários textos e até poemas, sobre o Pai Natal. 

A representação da figura do Pai Natal, teve várias modificações até chegar à actual conhecida. Nos primeiros tem-

pos da tradição do Pai Natal, ele usava trajes verdes e costumava usar gorro também verde na cabeça. O seu 

actual visual foi obra do cartonista Thomas Nast na revista Harper´s Weekly em 1886, na edição especial de Natal, 

baseando-se na versão de Moore sobre o Pai Natal. Em alguns lugares na Europa contudo, algumas vezes o Pai 

Natal é representado com uma figura com os parâmetros eclesiásticos de bispo, tendo, em vez do gorro vermelho, 

uma mitra episcopal.  

Na actualidade o Pai Natal é geralmente representado como um homem rechonchudo, alegre e de barba branca 

trajando um casaco vermelho com gola e punhos de mangas brancos, calças vermelhas de bainhas brancas, cinto e 

botas de couro preto. Esta actual imagem do Pai Natal surgiu como aperfeiçoamento feito com a ajuda de um conhe-

cido ilustrador da época, chamado Haddon Sundblom, que em 1931 fez esta ilustração para a publicidade da coca-

cola. Foi a coca-cola que na altura do Natal de 1931 lançou um anúncio comercial do bom velhinho com as vestes 
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Existe uma direcção postal mundial do Pai Natal:  

Santa Claus, 

FIN-96930 Arctic Circle 

Rovaniemi - Filândia; 

ou o endereço electrónico: http://www.santaclausoffic.fi.  

A Lapónia na Finlândia é a terra dada como sendo oficialmente da origem do Pai Natal. Todas as cartas dirigidas 

ao Pai Natal ou Santa Claus, com o endereço Lapónia ou Pólo Norte, são direccionadas para a agência em Rovanie-

mi (capital da província Laponesa). As cartas recebidas com remetente recebem uma resposta em oito idiomas dife-

rentes. 

10 nomes de Pai Natal e de frases “Feliz Natal”, em varias línguas: 

Portugal: Pai Natal – Feliz Natal.  

Brasil: Papai Noel – Feliz Natal.  

Alemanha: Nikolaus (ou weihnachtsmann=”homem do Natal”) – Frohliche  weihnachten.  

Finlândia: Joulupukki – Hyvaa joulua.  

Inglaterra: Father Christmas – Merry Chistmas ou Happy Christmas.  

França: Pére Noel – Joyeux Noel.  

Itália: Babo Natale – Buon Natale.  

Estados unidos da América: Santa Claus – Merry Christmas. 

Rússia: Ded Moroz – S  Rozdestvom 

Suécia: Jultomte – God Jul  

Fonte: http://pt.wikipedia.org   

Curiosidades sobre o Natal 
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vermelhas, como se conhecem hoje. Este anúncio tinha o objectivo de aumentar as vendas do refrigerante Coca-Cola 

que durante a época de Natal tinha grande queda de vendas. 

Cartas para santos ou de cunho religioso são uma prática existente desde a antiguidade, mas só a partir do século 

passado surgiu no mundo o acto de enviar cartas ao Pai Natal com um cunho familiar. Isto é, os pais lêem a carta da 

criança, e com a condição de serem bem-comportadas durante o ano, recebem o presente como sendo de autoria do 

Pai Natal.  

Paulo Silva 
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Saímos muito cedo da Persona e fomos direitos a Vila Nova de Milfontes, parámos apenas para comer qualquer coi-

sa e beber um café. Depois seguimos directos ao Hotel HS Milfontes Beach. Chegámos lá e fomos almoçar, só depois 

fomos conhecer as instalações e as camaratas/quartos que nos estavam destinados. 

Foram 3 dias muito preenchidos, fomos à piscina, ao jacuzzi, fizemos um lindo passeio de barco, saímos à noite até à 

geladaria e a vários bares. Passeámos pela Vila, fizemos uma caminhada até ao Farol e pela praia também, foi 

pena não estar bom tempo para dar um mergulho. 

As instalações e refeições eram muito boas. 

No último dia fomos passear e comprar recordações para a família. 

Correu tudo muito bem, sem incidentes, e esperamos voltar para o ano que vem!  

Aqui ficam algumas fotografias de recordação destes dias fantásticos. 

Júlio Madeira 

Fernando Gomes 

Passeio a Milfontes 
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Como partilhámos já na última edição, no Atelier de Artes fazemos diversos objectos durante o ano para venda. Os lucros rever-

tem integralmente para a organização de novas actividades escolhidas pelos Utentes. 

Deixamos aqui algumas ideia para os Vossos presentes de Natal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais de venda: 
Centro Hospitalar Barreiro - Montijo - De 25 a 29 de Novembro 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro - Instituto Politécnico de Setúbal - 

de 2 a 6 de Dezembro; 

Escola Secundária Alfredo da Silva - De 2 a 6 de Dezembro; 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa -  Exposição "Mentalis de Natal 2013" - 9 e 10 de Dezembro 

Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental - Todos os dias úteis, das 09h00 às 17h00  

A Nossa Arte 
Angariação de Fundos // Atelier de Natal 

Pulseiras 

Bolsas em Tecido 

Porta canecas e molduras 

Molduras Coloridas 

Abajures para quarto de criança 

Agendas forradas a tecido 

E muitas mais surpresas... 

Porta-chaves em tecido 

Pregadeiras 
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Pois, como as palavras Desportos de Inverno indicam, no Inverno também se faz muito des-

porto, e há alguns que se praticam somente nesta estação do ano. Falamos daqueles des-

portos que para se praticar é preciso haver gelo, sem gelo nada feito.  

Se bem que também no Verão se anda em cima do gelo, nos pavilhões de patinagem, e 

praticamente durante todo o ano se treina por exemplo Patinagem Artística e Hóquei no 

Gelo, o desporto mais rápido que existe. Estes desportos de inverno são desportos olímpi-

cos. Como sempre nos Jogos Olímpicos as medalhas é que contam, mas os jogos olímpicos 

têm uma História. Este evento multidesportivo realiza-se de quatro em quatro anos, reunin-

do modalidades de desportos de inverno disputadas no gelo e na neve. 

A primeira competição de carácter mundial a reunir desportos de inverno foi a Semana 

Internacional de Desportos de Inverno, realizada em 1924 na cidade francesa de Chamo-

nix. Apenas dois anos depois o Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu dar o estatuto 

de Jogos Olímpicos àquela competição, que passaria a acontecer regularmente. 

No princípio, os Jogos de Verão e de Inverno eram atribuídos a um mesmo país para serem 

realizados no mesmo ano. Foi assim até a quarta edição, na Alemanha, em 1936. 

Depois de duas edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial (Sapporo 

1940 e Cortina d’Ampezzo, 1944), os Jogos passaram a ser realizados por países diferen-

tes, mas continuaram a acontecer no mesmo ano. Em 1986 o COI decidiu intercalar os 

Jogos de Verão e de Inverno, realizados sempre nos anos pares 

Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno serão em Sochi na Rússia, já em 2014.  

António Amaro 

Desportos de Inverno 

Cantinho dos Passatempos 

Sudoku Anedotas 

Eu tinha um galo em casa que era 
tarado sexual 
De vez em quando ia ao talho só 
para ver as galinhas despidas 

Num manicómio os doentes reuniram-se para falar com o director do 
Hospital, pois estava no Verão, fazia muito calor e exigiram que se fizes-
se uma piscina. O director assim fez, construiu uma piscina com umas 
pranchas muito altas e os doentes davam grandes mergulhos.  
Um dos doentes diz para o outro “ é pá, que bela piscina, é pena é não 
ter água”. 

 

João Cerqueira 

Xue Shen e Hongbo Zhao— Patina-
gem Artistica , medalha de ouro —
Vancouver 2010 



Ingredientes: 
• 150 gr de arroz 
• 1/4 litro de água 
• 1 litro de leite 
• 25 gr de manteiga 
• 5 gemas de ovo 
• 150 gr de açúcar 
• Canela q.b. 

 
Preparação:  
Leve o arroz ao lume em água e deixe 
ferver até a água desaparecer. Misture o 
leite e deixe cozer o arroz. Quando este 
estiver cozido, misture o açúcar, as gemas 
e a manteiga. Retire do lume sem deixar 
ferver. Distribua por pratinhos, taças ou um 
prato grande. Polvilhe com canela. 

 

Fonte: http://natal.com.pt/receitas-de-natal  

Receitas de Natal 
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Arroz Doce de Natal Bacalhau da Consoada 

Ingredientes (5 pessoas) 
- 5 Postas grossas de bacalhau demolhado 
- 2Kg de Batatas 
- 2 Couves pencas (couve portuguesa) 
- 5 Ovos 
- 4 Dentes de alho 
- 3dl azeite 
- Sal e vinagre q.b. 
Preparação 
Cozem-se as batatas cortadas a meio. 
Lavam-se as couves pencas, separando as suas folhas. Entretanto, cozem-se 
as postas de bacalhau juntamente com as pencas (ambos colocados só quan-
do a água estiver a ferver). À parte cozem-se os ovos. 
Prepara-se o molho, levando ao lume o azeite e os alhos. Quando levantar 
fervura, retirar do lume e juntar um pouco de vinagre. Manter quente. Quan-
do tudo estiver cozido, descascar os ovos, pelar as batatas, se for esse o 
caso, e dispor todos os ingredientes numa travessa. Coloca-se o molho na 
molheira e serve-se quente. 
Nota: Em algumas regiões do país é também costume adicionar-se cenoura 
cozida, além de se juntar folhas de louro na água de cozer o bacalhau. 

Conto de Natal - O Natal de António 

Um menino abre olhos de madrugada e diz: “O circo de meu pai António abriu falência e os artistas tiveram que ir 

embora, cada um por seu lado, os animais e tudo. E cá as coisas não estão nada bem.” E dizendo isto começou a chorar mansa-

mente. António, seu pai, tinha-lhe dito que este ano não haveria nem comida de época, nem presentes, nada! Eis que vinda do 

nada, uma senhora feita de luz, disse-lhe: “Shiu, não chores mais até dia de natal as coisas terão um final e princípio felizes.” 

Dizendo isto só lhe falou mais uma vez. “António, doce menino, não te digo o meu nome, só to direi bastante tempo 

depois, confia em mim”. A senhora como que por magia, desapareceu num ápice. 

De manhã, junto da sua porta, começou a fazer malabarismo, com seis bolas, divertido, nota a paragem de uma carrua-

gem, puxada por quatro cavalos brancos, muito mas muito brancos. António, junta mais uma, às seis bolas, com mestria. Da car-

ruagem vieram uns fortes aplausos, logo que saiu uma elegante senhora. Ela interpela António e diz-lhe: “Menino, onde apren-

deste isso?”. Ele responde: “no circo de meu pai António”. Conversa puxa conversa e a senhora convida-o a passar a véspera de 

Natal na mansão dela, depois António, põe a senhora ao corrente do que se passou com o circo de seu pai. 

Chega dia 24, e conseguindo o pai do António alguns artistas. Pois não é que chegada a noite todos representaram 

muito bem. António e o seu pai, não é que conseguiram, graças à senhora, reactivar o circo que adorava desde criança.  

Mais a mais António, recebeu uma quantidade de brinquedos, mais a mais os companheiros do circo, receberam uma 

lauta ceia, própria dessa noite. As bailarinas dançaram, os palhaços actuaram, o pai dele comeu fogo. Sucesso, pensa o António. 

Mas depois começou a pensar de si para si: “ Quem seria a misteriosa senhora de Luz, que lhe tinha aparecido no seu quarto.” E 

pensando nisto tudo adormeceu feliz.  

Edgar Duarte 



Parabéns a você! 

Festa de Natal 
 

Dia: 18 de Dezembro 
Inicio:15h 
Local: Associação dos Reformados do 
Barreiro 
 
Junte-se a nós nesta Festa especial, com 
muita animação e surpresas! 
 

Persona - Associação para a Promoção da 
Saúde Mental 

Persona - Associação para a Promoção da 
Saúde Mental 

Rua Berthelot, nº1– Baía do Tejo 
2830-137 Barreiro 
Tel. 212060999 
Fax 212067050 
Email. geral@persona.pt 

Em Dezembro fazem anos... 

04  - José Guilhermino 

12 - Carina Figueiredo 

Em Janeiro fazem anos... 

29 - Victor Mangualde 

 

Em Fevereiro fazem anos... 

12 - Rui Botas 

 


