
O Verão na Persona 

Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental 

A VOZ da Persona 

O Verão na Persona é sempre muito divertido, todos os anos fazemos várias activida-

des novas e deixamos o calor entrar na nossa alma e corpo, mas com este último 

temos de ter cuidado. Este ano tivemos várias sessões para prevenir escaldões e quei-

maduras, fomos bem informados, tudo ao pormenor para não haver mazelas. Tem 

sido divertido, mesmo com a crise e de termos de poupar, principalmente na gasolina. 

Temos ido para praias mais perto, fomos principalmente ao Rosarinho. Ficamos todos 

contentes porque se poupa, tanto no tempo de viagem, como no combustível. No 

Rosarinho encontram-se uns belos chuveiros onde tomamos banho quando a maré está 

vazia e o areal também é bom, não é sujo, estamos perto de alguns cafés e restau-

rantes onde podemos comer e beber alguma coisa, normalmente aproveitamos e 

bebemos café, sentamo-nos numa esplanada, o que é sempre agradável . Desfruta-

mos do sol e do areal, para trabalhar o bronze. Para a semana há mais, pois vamos 

sempre uma vez por semana à praia, até o Verão terminar. 
Nesta época, actividades como a piscina e ginástica ficam suspensas, pois os profes-

sores estão de férias. Para não ganharmos 

barriguinha, este ano substituímos a ginásti-

ca por caminhadas, os nossos destinos têm 

sido a Mata da Machada e a Avenida da 

Praia, caminhando até à praia do Bento, 

sempre junto ao rio. É sempre muito rela-

xante e aproveitamos para exercitar e 

conviver. 
Tal como já vem sendo tradição, fomos 

passar um dia às Piscinas de Vendas Novas, foi a malta quase toda, foi um dia muito 

bem passado. Levámos a nossa “bucha” para poupar dinheiro, falámos nas Bifanas 

de Vendas Novas, que são as melhores 

do mundo, mas não tivemos tempo de 

provar, mas para a próxima não escapa! 
Para o Verão terminar em beleza, só 

falta mesmo irmos fazer o nosso passeio 

de 3 dias, este ano o nosso destino é Vila 

Nova de Milfontes. Depois mostramos 

fotografias. 

António Amaro 
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Fomos num dia quente de Verão fazer uma visita guiada de lazer e cultura às Ruínas de Tróia, com cerca 

de 2 mil anos. Fomos observá-las e a experiência desta visita foi muito gratificante. A maioria de nós 

nunca tínhamos visitado ao vivo ruínas de tão grande dimensão. Ficámos um pouco surpreendidos e admi-

rados, pois estas ruínas demonstram que naquele tempo a civilização romana estava adiantada. Durante 

a visita a estas ruínas vimos também uma pequena casinha que vendia artesanato da região. Os utentes 

da Persona, nesta visita guiada, foram orientados e receberam explicações de uma guia, que explicou as 

origens destas ruínas históricas e a sua importância. Todos nós gostámos muito desta visita e do resto que 

se seguiu. Aqui ficam as fotos a recordar.       

João Cerqueira 

 

 

 

 

 

Passeio a Tróia  
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Viagem de Ferrie Passeio pela marina 

Pic-nic Visita às ruínas 

Tarde na praia 
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As Ruínas de Tróia  
As ruínas romanas de Tróia estão classificadas como monumento nacional desde1910. São um monumento 

arqueológico localizado principalmente na margem esquerda do rio Sado, na face noroeste da península 

de Tróia, em frente a Setúbal. Também há vestígios arqueológicos destas ruínas romanas na margem direi-

ta deste rio. Neste local existiu um agregado populacional dedicado à pesca, ao fabrico e exportação de 

conservas e pasta ou molhos de peixe (garrum), activo desde o século I até ao século VI D.C. . Foi parte do 

território da cidade de Salácia (actual Alcácer do Sal). As primeiras escavações arqueológicas conhecidas, 

foram realizadas na segunda metade do século XVIII, patrocinadas pela Infanta (e futura rainha) D. Maria 

I. Nestes trabalhos foram escavadas umas casas romanas na zona 

hoje chamada “rua das casas de princesa”, em homenagem à 

Infanta. Outras escavações arqueológicas foram realizadas nos 

séculos XIX e XX . As ruínas abrangem um núcleo habitacional com 

casa de rés-de-chão e primeiro andar (as chamadas “casa de prin-

cesa”), várias necrópoles, um mausoléu, termas, uma roda de água 

(rota aquária) e os restos de uma Basílica paleo-cristã. A localiza-

ção numa ilha, a abundante pesca, a excelência do sal da região e 

a disponibilidade de ânforas, foram condições ideais para a actividade. O garrum era um tipo de pasta 

ou molho de peixe que servia para condimentar os alimentos. Era acondicionado em ânforas ou em vasilhas 

mais pequenas, que eram exportadas para diversos centros de consumo do império romano, onde era alta-

mente apreciado, chegando por vezes a atingir preços exorbitantes. Os restos das termas, escavadas em 

1956, incluíam: apodyterium (vestíbulo); frigidarium (tanque de água fria); tepidarium (água morna); cal-

darium (água quente); hipocaustum (sistema de aquecimento subterra-

neo); e ainda mais piscinas diversas e sala de ginástica. Numa das pis-

cinas há restos de mosaicos. A basílica paleo-cristã tinha quatro naves, 

com vestígios de 8 bases de colunas e de arranques de arcadas trans-

versais. Do baptistério, documentado por Inácio Marques da Costa, já 

nada resta nos dias de hoje.  As visitas às ruínas romanas de Tróia 

incluem as duas grandes oficinas de salga, as termas, o mausoléu, a 

necrópole e ainda o núcleo residencial da rua da princesa. Além destes 

locais a basílica paleo-cristã também pode ser visitada, mas só no decorrer de visitas guiadas, marcadas 

previamente. As visitas guiadas, sujeitas a marcação previa, realizam-se às quartas-feiras e no 1º sábado 

de cada mês . Esta visita é uma boa escolha de fim de semana ou de férias.  

Não podemos deixar de agradecer ao Tróia Resort por nos ter proporcionado esta fantástica experiência. 

 

Paulo Silva 
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Praticamente um ano depois da tomada de posse da nova Direcção, decidimos entre-

vistar a nossa Vice-Presidente. Aqui fica o resultado.  

 

- Gosta de ser Vice-Presidente da Persona? 

Gosto bastante, é para mim uma grande honra puder contribuir de alguma forma para o desenvolvi-

mento e crescimento desta Associação, pela qual nutro um carinho muito especial. 

 

- Considera que a Persona tem boas possibilidades de evoluir? 

Claro que sim. E com o contributo de todos nós, direcção, funcionários, utentes, familiares e sócios 

vamos conseguir ultrapassar todas as dificuldades com que nos deparámos aquando a entrada desta 

nova direcção. 

 

- Acha difícil dirigir a Persona? Quais as maiores dificuldades com que se deparou ao aceitar este 

desafio? 

Todos os cargos de direcção, são difíceis, pois de nós e das nossas decisões dependem o rumo da ins-

tituição e das pessoas que aqui trabalham e frequentam os serviços. 

Uma vez que já aqui trabalhei, daqui guardo muito boas recordações e grandes amizades, logo, a 

maior dificuldade para mim tem sido conciliar "o coração e cabeça". Não quero "magoar" ninguém 

com as nossas decisões, que serão sempre para o bem da instituição, para o seu bom desenvolvimento 

e futuro crescimento. Se decidimos sempre o mais correcto? Não sei, tentamos fazê-lo. 

 

- Tem sido muito difícil ultrapassar as dificuldades que a Persona tem tido? 

Pois, as dificuldades eram bastantes. Algumas já foram ultrapassadas, outras estão a caminho de o 

ser. No entanto, há sempre novas dificuldades que vão surgindo e, cá estaremos para dar o nosso 

melhor em tentar ultrapassá-las. 

O importante é não baixarmos os braços perante as dificuldades. Acredito que todos juntos, colabo-

rando e partilhando iremos conseguir ultrapassar as dificuldades e prosperar. 

 

Edgar Duarte 

Paulo Silva 

Á conversa com… 
Carla Garra - Vice Presidente da Persona 



Aqui na Persona temos uma actividade chamada Atelier de Culinária, em que participam vários elementos. 

Vamos para a cozinha vestidos a rigor, com aventais, luvas etc. e preparamos os alimentos. Depois obser-

vamos a Dr.ª Carina, ela ensina-nos como se faz, como cozinhar os alimentos e assim vamos aprendendo, 

para que um dia mais tarde possamos usufruir desses conhecimentos e fazer a comida em casa, em caso de 

necessidade, e não só… 

Aqui fica a ultima receita que aprendemos: 

 

Sopa de Feijão Verde 

 

 

 

Clube de Culinária 

Desporto  
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Bom Apetite! 

Ingredientes: 

Cebola - 1 

Sal e Água - q.b. 

Azeite – colher de sopa 

Batata média - 2 

Feijão verde – 200gr. 

Preparação: 

Deita-se numa panela água a cebola, o azeite, 

o sal e as batatas. Depois de tudo cozido deve-

se passar com a varinha mágica.  

Volta ao lume, deita-se o feijão verde cortado 

miúdo e deixa-se ferver até estar cozido. 

 

A Natação dizem, e muito bem, que é o desporto mais 

completo e trabalhoso, praticamente todos os músculos 

são activados. A coordenação da respiração  tem de 

estar em conformidade com os movimentos do corpo. 

Aprender a nadar é uma arte, quando aprendemos a 

nadar temos de treinar, e quanto mais melhor. É um des-

porto de resistência. Há várias maneiras de nadar, vários 

estilos, nomeadamente, o crawl, bruços, costas, mariposa. 

Muitas colectividades, escolas e associações têm a Natação como actividade, e a Persona não é excepção. 

Quanto mais cedo se começar a utilizar as piscinas melhor, mesmo já em bebé se pode ir para a piscina, e 

com a ajuda dos pais, põe-se os bebés a flutuar e mergulhar.  

Júlio Madeira 



Começa assim, um conto que conta o amor, não o contam todos os meus? Pois, 

os meus, sejam eles assim para o desenho o ritmo da respiração, para a 

escrita o ritmo do coração. Bombear o sangue no coração, a adrenalina, 

a atenção; e ele a comandar o ser todo; o deslizar da esferográfica, 

mais e mais, a palavra; sim, estou cá e quero que o sintam, o mesmo 

vosso estamos cá: Garanto que estou cá, o intimismo, sempre cá! O meu 

cá, amo e sou amado, eu nela, ela em mim, estou mil vezes apaixonado, 

aqui e agora, sempre a vitima, ela sempre a mesma, outros corpos na 

mesma! Deve ser da esquizofrenia, não sei. Deslizo na cidade e aí vens, 

a mesma, o corpo de sempre, a mesma cara, os mesmos olhos, toda ela. 

A mesma ela. Porquê? Não faço a mínima ideia, mas sinto-a. É a minha 

obsessão; mas não sinto diferente, namoro-a, talvez me case com ela; é 

minha, não quero diferente, para quê mudar! É assim; coração a bater 

disparado, e sim, será que quero outras? 

Edgar Duarte 

 

Conto: “Um Conto que conta o Amor” 

Cantinho dos Passatempos 
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Alexa Jesus 
http://alexajysaspintora.blogspot.pt 
 

Anedotas 

Sopa de letras 

Qual é o cúmulo do jardineiro? 
Ter uma filha chamada Rosa e 
o namorado deixá-la plantada 
à espera. 
 
 
Era uma vez uma senhora que 
tinha os dentes tão amarelos, 
tão amarelos que um dia ia a 
atravessar a rua, sorriu e os 
carros abrandaram todos. 

ANIVERSARIO, CARTAZ, CHEFE, COORDENADOR, CULTURA, DENTADAS, DICAS, 
EDICAO, EDITORIAL, ENTREVISTAS, ESTATISTICAS, LAZER, PERSERVERANÇA, REDATOR, 

REVISOR, SOLIDEZ, UNIAO. 



RPG,  um filme futurista e de efeitos especiais da nossa época, mostra 

um bom lado do que se faz em Portugal, muito positivo e planeado 

com dedicação.  

2 Tiros, um filme com a pieguice de dois agentes que querem superar-

se um ao outro, mais um filme policial.  

Falemos de Riddik, imperdível filme deste anti-herói intergalático, no seu 

terceiro filme, Riddik – A Ascensão. Está no bom caminho para mais 

dois filmes a seguir a este. Paisagens quentes, perseguição, Riddik 

nunca mais acaba. A não perder.  

Só em 2014 é que vão surgir os mais saudados, veja só: 

O Fantástico Homem-Aranha, o Robô-cop,  Edge of Tomorrow de Tom 

Cruise, X-men, Capitão América, só filmes épicos, em versão 3D. 

 

Paulo Freire 

Sugestões para Cinéfilos 
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3º Encontro Nacional de Utentes e Cuidadores Área da Saúde Mental  

26 a 28 de Setembro - Faro  

 

Innovation in Mental Health -  Fórum internacional 

Fundação Gulbenkian - Auditório 2 

3 e 4 Outubro  

  

Concurso de Fotografia do Projecto rI(Age)  

Inscrições até 10 Outubro 

Mais info. https://www.facebook.com/Fnerdm 

  

Caminhada pela Saúde Mental 

20 de Outubro - Lisboa e Faro 

Inscrições: geral@fnerdm.pt 

 

Agenda - Dia Mundial da Saúde Mental (10 Outubro) 

Riddik - A Ascensão 

RPG 



Parabéns a você! 

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 Setembro fazem 
anos... 

8 - Patrícia Lourinho 

14 - Paulo Silva 

16 - Fernando Gomes 

23 - Bruno Fonseca 

Em Outubro fazem 
anos… 

6 - Fernanda Carrasqueira 

15 - Carla Gaudêncio 

 

 

 

 

 

Em Novembro fazem 
anos... 

7 - Aurora Duarte 

11 - Joaquim Paizinho 

12 - Francisco Mendes 

 

A Nossa Arte 

No Atelier de Artes criamos diversos objectos para venda. 

Aceitamos encomendas. 

Esperamos que gostem!  


