
Parabéns Persona! 

Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental 

A VOZ da Persona 

Muitos anos já lá vão em que nós temos o dia-a-dia preenchido com os utentes e 

técnicos desta instituição. 

Nós todos estamos muito agradecidos por estarmos na nossa Persona, aqui pode-

mos conviver com colegas com problemas mais ou menos idênticos aos nossos, e 

esta partilha tem sido útil a todos nós, pedimos ajuda a todos os amigos que 

sabem o que a Persona nos dá todos os dias, e esperamos poder contar com a 

vossa ajuda e companheirismo. Que bom que ainda existem instituições que aju-

dam os mais desfavorecidos. 

A Persona é uma ideia com corpo, e um dia-a-dia bem pensado. Aqui podemos 

abrir os nossos horizontes e partilhar a nossa vivência com outros colegas e técni-

cos. Queremos prestar uma homenagem aos técnicos e auxiliares que nos acompa-

nham, com muitas dificuldades, mas sempre com muito Amor. E assim, levamos o 

nosso barco a bom porto. Todos nós temos o dever de nos auxiliar uns aos outros. 

Todos nós temos direito à saúde, ao trabalho, ao carinho e atenção, quer dos 

utentes, quer dos técnicos. 

Temos muito a agradecer a todos os amigos da nossa Persona. 

Estamos Todos de Parabéns!  
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Decidimos contar a história da Persona, porque somos dos sócios e utentes mais antigos. Está 

muito diferente do que já foi, muito maior, o que muito nos orgulha. 

A Historia da Persona, começou com uma ideia de alguns psiquiatras do hospital da Nossa 

Senhora do Rosário. Nomeadamente do Dr. Filipe Reis que é o sócio nº1. Ele teve a brilhante 

ideia de formar uma instituição para doentes mentais, já que a saúde mental era a sua área. 

Amigos, familiares e utentes foram várias vezes chamados para reuniões com o objectivo de 

ver a melhor forma de construir um espaço para a reabilitação de pessoas com doença mental. 

Com muito custo e vontade de o fazer, pais e médicos fizeram um projecto para a Persona. 

Faltava o espaço onde se fizesse a instituição. Devagar criava-se a Persona, o modelo que nós 

queríamos. A nossa primeira casa foi num consultório do Dr. Feijão, lá ficámos uns tempos, mas 

nós necessitávamos de mais e arranjámos uma casa que pertencia aos Ferroviários. Tínhamos 

uma secretária a tempo inteiro para tratar dos assuntos. Também havia uma psicóloga que 

tratava dos utentes. Mais tarde arrendámos umas instalações no Bairro Velho da Cuf. Aí ficá-

mos uns anos, éramos meia dúzia de utentes, mas mesmo assim, fizemos coisas muito boas, 

nomeadamente um curso de madeiras e móveis. 

Caminhámos até à parte de inserção activa, tendo a Persona então criado este curso de car-

pintaria (o qual tinha sido desenvolvido com a ajuda da segurança social e do IEFP que esta-

beleceu um acordo que incluía uma bolsa de formação). Realmente para nós, foi o início de 

uma carreira para uns e para outros foi, o finalizar de conhecimentos que já tinham. 

Após a conclusão com sucesso do curso de madeiras e móveis, caminhámos para outro desafio. 

Surgiu a oportunidade de arrendarmos outras instalações, ainda dentro das habitações da 

Quimiparque, na Rua Berthelot nº1, sendo actualmente as nossas instalações. Foi um projecto 

muito ambicioso, onde contratámos vários técnicos e pessoas com experiência em doença men-

tal. A Persona cresceu até ao ponto de criar uma Unidade de Vida Protegida, que integra 7 

utentes, como se fosse a sua casa. Para tudo isto, tem que haver verbas, o que é difícil. Com 

muito custo ultrapassámos essas dificuldades. Também oferecemos a alguns utentes uma Unida-

de de Vida Autónoma, onde residem 5 utentes, apesar de ainda estar a aguardar financia-

mento pela Segurança Social. A Persona também mantém um Fórum Sócio-Ocupacional, onde 

se reúnem diariamente cerca de 25 utentes, que tem várias actividades. Para isso contamos 

com a ligação com o Departamento de Psiquiatria do Hospital do Barreiro e com a Segurança 

Social. Pensamos que é necessário existirem estas instituições que fazem parte 

da saúde mental. 

Com muito custo também criámos uma parceria com a Câmara Municipal do 

Barreiro, criando uma empresa na área da Jardinagem, onde alguns utentes 

da Persona trabalham e ganham o seu sustento. Esta empresa da jardinagem 

chama-se Paisagem Protegida, tem tido um bom sucesso e tem sido muito útil 

para a Persona.  

Vamos aguardar os novos desafios que esperam à nossa Persona! 

António Amaro 

Paulo Freire 
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De 15 em 15 dias fazemos o G.A.M. . Anteriormente era feito com a participa-

ção de duas técnicas, mas agora é orientado só por nós os utentes. No G.A.M. 

falamos dos nossos problemas, ficamos a conhecer mais as nossas ideias e ajuda-

mo-nos em debate de ideias.  

Um senhor chamado Belarmino, também utente de uma outra instituição como a 

nossa, de tempos a tempos vem à Persona ajudar-nos a organizar a forma de 

como devemos nós, os próprios utentes, orientar o G.A.M. . Isto permite-nos ficar 

mais perto uns dos outros. 

Deste modo, aprendemos como a força de vontade nos pode ajudar a resolver 

os problemas. Com a contribuição de todos nós utentes, ajudamo-nos a que pos-

samos ter uma vida melhor e possamos ultrapassar pequenas dúvidas ou proble-

mas simples. Assim conseguimos alcançar um pouco mais de optimismo, o qual nos 

permite avançar e lidar melhor com o dia-a-dia. 

Fernando Gomes 

Paulo Silva 

 

 

Grupo de Ajuda Mútua - Recomeço 
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Mensagem da Presidente 

Foi com grande prazer que assumi o cargo de Presidente da Persona. Estando 

ligada à Persona há tantos anos e sabendo as dificuldades que estava a enfren-

tar, depois da saída da anterior direcção, fazia-me sentido tentar ajudar no que 

pudesse, não deixando a instituição à deriva e assim decidi integrar uma lista.  

A verdade é que não estava bem dentro dos problemas que enfrentávamos, que 

são muitos, mas acredito que devemos ter sempre esperança e lutar bastante 

para ultrapassar as dificuldades. Desde que entrámos em funções, temos reunido 

com várias entidades, trabalhado para criar sinergias e novas metodologias de 

trabalho, sempre no sentido de melhorar as condições daqueles que frequentam a 

instituição. 

Estamos a lutar pelo Futuro da Persona e, apesar da nossa inexperiência, com 

tanta vontade, só poderemos ser bem sucedidos. 

Um grande bem-haja a todos! 

Maria Rosa Ribeiro 
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Preparação para a ida à praia  

Agora que estamos próximos de mais uma época balnear devemos começar a prevenir os cui-

dados que temos a ter para a ida à praia. Quando vamos à praia, devemos vestir roupas 

leves, claras, levar chapéu, preferir calçar chinelos e também podemos usar óculos de sol. 

Na ida para a praia deve-se ir de transportes públicos, 

quando possível, para que o transporte seja o mais econó-

mico possível. O dinheiro que se levar, deverá ser o essen-

cial, deve-se procurar evitar levar muito dinheiro por causa 

dos assaltos. Devemos escolher uma praia que tenha vigi-

lância, nadador salvador, e de preferência que tenha ban-

deira azul. Antes de sairmos de casa ou meia hora antes 

de tomar banho devemos aplicar protector solar.  

As melhores horas para frequentar a praia são das 

09.00H às11.OOH e depois das 16.00H em diante, 

que é quando o sol bronzeia e não queima. Sabemos 

que andar sobre a areia da praia descalços, descar-

rega a electricidade do corpo e é saudável, isto 

quando a areia não está muito quente, quando a 

temperatura da areia é muito quente, deve-se usar chinelos para não escaldar os pés. 

Na praia deve-se usar uma toalha de praia, para limpar a água depois de tomar banho e 

não ficar em contacto directo com a areia quando se deitar ao 

sol. 

Deve-se ter em atenção o período da digestão, que dura 3 

horas depois do almoço, durante a digestão não se deve tomar 

banho para evitar uma congestão, que é a paragem da diges-

tão. 

Depois de se ter estado exposto muito tempo ao sol, quando for 

tomar banho, deve-se entrar devagar na água, para evitar-se um choque térmico. 

Paulo Silva 

João Cerqueira 

Conselhos de Verão 



Ingredientes: 
- Alface 
- Cenoura 
- Ovo Cozido 
- Tomate 
- Atum 
- Sal 
- Coentros 
- Vinagre e Azeite 
 
Vai ao Frio e é só servir!  
Bom Apetite! 
 

Ingredientes: 
- Maça 
- Peras 
- Bananas 
- Laranja  
- Açúcar 
 
Preparação: 
Corta-se aos pedaços as maçãs, 
peras, bananas, laranjas e vai para 
uma saladeira. Faz-se um sumo de 
laranja e junta-se açúcar e deita-se 
sobre toda a salada.  
 

Todo o Desporto é bom para a saúde. Hoje escolhi os jogos com bola, 

mais especificamente o Rugby, que é dos desportos com bola mais violen-

tos que há. 

O rugby exige atletas de estatura alta e pesados. Desenvolve qualidades 

intelectuais extraordinárias. A disciplina é fundamental neste jogo. É arbi-

trado por três árbitros e cada equipa constituída por quinze jogadores. O 

jogo de rugby é jogado com os pés e as mãos, para conseguir pontuar, a 

bola tem de ser colocada pelo jogador no lado de fora da linha 

do fundo.  

Se tiver amigos, convide-o para praticar rugby! 

Júlio Madeira 

Receitas Frescas de Verão 

Desporto 
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Salada Fresca 

Salada Fresca Salada de Fruta 

Fernando Gomes 

Salada de Fruta 



Estávamos ambos condenados a tê-lo, era algo mais forte que nós, éramos 

apenas crianças, eu e ela, gostámos automaticamente, apenas dois seres 

perfeitamente enamorados.  

Eu com coração a rebentar os sonhos acordados, mais forte que uma tem-

pestade. Anos mais tarde, na nossa adolescência, ela Vera, eu Pedro, 

sedentos de amor, de poesia, de musica, voltámos a querer-nos e amar-nos 

até ao céu; mais uma vez, a vida voltou a separar-nos, eu Pedro, ela Vera. 

Tempestade difusa, o meu coração à procura do dela, brado ao céu, e 

quero agora, homem jovem, algo que faça sentido, outras mulheres e nada. 

Até que um dia, olho a rua e lá estava, Vera. O pronto contacto, o sorriso 

de ninfa inocente. 

Logo, a felicidade procurada, sempre procurada, não resistimos, o himeneu 

consumado, isto assim é amor sagrado, a felicidade, o dois em um. O amor 

em eterna harmonia, eterno amor! 

Edgar Duarte 

Conto: “Um Amor Eterno” 

Cantinho dos Passatempos 
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“O Beijo”- Klimt 

Solução 

Sudoku 

- Para quem estás a escrever, 
Bélinha? Perguntou a educa-
dora. 

- Para a Ritinha 
- Mas tu não sabes escrever! 
- Não faz mal, ela também não sabe 
ler!  

…………………………………….. 
 

Entre marido e mulher: 
- António, já reparaste que o vizinho 
beija sempre a mulher antes de ir para 
o trabalho? Porque é que não fazes o 
mesmo? 
- A sério? Não te importas que eu beije 
a vizinha? 
 

Anedotas 



Chega o Verão e vai estrear o que sempre quis ver, o fabuloso Super-Homem 

de Snyder “O Homem de Aço”, com tratamento de Batman - Cavaleiro das Tre-

vas, Super-Homem renasce. Para os fãs da Marvel e histórias de cinema, tam-

bém já existe o Homem de Ferro 3, o Thor, e vem aí o Star Trek – Além da 

escuridão, cada vez melhor. O Wolverine também a não perder. Se és fã de 

cinema não deves perder estes filmes de intrincada acção. 

Paulo Freire 

Sugestões para Cinéfilos 
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EXPOSIÇÕES 

03 a 25 de Maio de 2013 | EXPOSIÇÃO "A ÁRVORE DA VIDA”  

Salas multiusos e de leitura da Biblioteca Municipal do Barreiro. 

ESPECTÁCULOS 

DANÇA 

21 Maio | Auditório Municipal Augusto Cabrita 

As 4 Estações | Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo  

1ª Sessão - 10h30 | 2ª Sessão - 14h00 

26 Maio | 15h30 | Auditório Municipal Augusto Cabrita 

A Nova Bailarina  

Duração: 60 min (s/ intervalo) | M/7 | Ingressos: 2,5 € | Lotação limitada a 50 

espectadores 

TEATRO 

De 23 de Março a 25 de Maio de 2013 | 21.30h | Teatro de Ensaio do Barreiro (TEB) 

“A Boda dos Pequenos Burgueses” - Bertholt Brecht 

Informações e reservas podem ser efectuadas pelos telefones 212 074 685 / 919 250 

550, sendo o valor dos ingressos de 3 euros (individual) e 5 euros (duplo).  

Agenda Cultural - Maio 



Parabéns a você! 

Programa Aniversário 
 
Como já vai sendo hábito, o Aniversário da Persona não se comemora apenas num dia, mas 
sim durante uma semana, com muitas actividades e animação. 
 
27 de Maio - Actividade na Mata da Machada - Passeio de Orientação 
28 de Maio - Almoço Convívio e Passeio à Praia 
29 de Maio - Passeio a designar 
30 de Maio - Aula de Tai-chi –10h 
        - Festa de Aniversário - 15h 
31 de Maio - Convívio de Desporto Adaptado - Seixal 
 
Dia 30, venham participar na Nossa Festa! 
 

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 Maio fazem anos... 

11 - Teresa Silva 

13 - Nuno Portela 

17 - Edgar Duarte 

25 - Paulo Freire 

 

Em Junho fazem anos... 

20 - João Cerqueira 

22 - Fernanda Prata 

26 - Hélder Teixeira 

 Em Julho fazem anos... 

10 - Eunice Costa 

10 - José Dias 

18 - Bruno Janeiro 

28 - Ester Oliveira 

 


