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História da Terapia Ocupacional no DPSM Página 2 

Estávamos no ano 1992 e mudanças no roteiro se avizinha-

vam. Ainda nem tínhamos desfeito as malas em terras de S. 

Bernardo, alojada numa estância turística de 5 estrelas e já 

havia anúncios de nova paragem. Com todas as expetativas 

pelo desconhecido lá partimos para a mudança de acomoda-

ção turística. Como não havia mobília neste novo empreendimento partimos com bagagens 

e mobília para essa estância de saúde em Aveiro.  

Alojaram-nos num empreendimento turístico de 0 estrelas, desabitado há longos anos. Ar-

madas em fadas do lar, limpamos, varremos, desfizemo-nos de tralhas, arrumamos e até lhe 

demos novo nome. Ficou apto para diversos tipos de atividades. Subiu a sua cotação no 

mercado para 3 estrelas. 

As pessoas que por ele passavam ficavam encantadas com o ar 

puro que se respirava no seu jardim e pela simpatia com que 

eram acolhidas e tratadas. Mas havia alguns senãos. Este aloja-

mento distante do hotel principal continha dificuldades de percur-

so. Algumas pessoas perdiam-se e as alterações climáticas 

eram entraves para uma transição entre o edifício principal e tra-

tamento de qualidade e satisfação. 

E assim se passaram alguns anos. Com o aumento da procura de tratamentos, foi necessá-

ria mais mão de obra. Por outro lado, o alojamento de 3 estrelas começou a ser demasiado 

cobiçado.  Em 2003 eram tantos os serviços a quererem comprar o espaço que os gerentes 

do hotel principal, depois de muito pensarem decidiram trocar aquele alojamento T5, com 

jardim por um similar perto deles. 
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Em 2003 e 2004 o alojamento foi cedido e repartido por vários serviços e de novo mudan-

ças, passou a integrar o Hotel Principal. 

Desta vez as rodas dentadas da engrenagem, ganharam algumas areias o que gerou frus-

tração, angústia e receio na Terapia Ocupacional.  Terá sido desorganização, falta de plane-

amento ou simplesmente saturação das mudanças ou acomodamento de vários anos? 

Mas as mudanças são boas e saudáveis e a Terapia Ocupacional mais uma vez arregaçou 

as mangas e adaptou-se às novas instalações. Já no meio da sua azafama foi informada de 

que o espaço iria ser partilhado com um novo serviço que iria nascer. De inicio “estranhou-se 

depois entranhou-se”. Essa partilha, com o tempo, verificou-se ser muito boa, positiva e um 

ganho valioso para a Terapia Ocupacional e para o Departamento. Está claro que nesta via 

construída  em comum existiram altos e baixos, vários cruzamentos, algumas estradas sem 

saída e até pneus furados e carros amolgados. 

A Terapia Ocupacional teve que se reinventar, adaptar, partilhar áreas, mudar o funciona-

mento e adequar o seu trabalho a uma estreita colaboração com a equipa multidisciplinar. 

Temos a certeza de que a equipa e o Departamento também aprenderam a conhecer e a 

valorizar melhor e mais o trabalho da Terapia Ocupacional e a ver-nos como uma mais valia 

na equipa multidisciplinar. 

No futuro de certeza que novas mudanças virão. Estará a Terapia Ocupacional preparada 

para elas?  
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O Rui era um piano brilhante e melodioso, que vivia numa grande 

sala há já muitos anos. Gostava que lhe afagassem as teclas, pa-

ra ouvir a sua própria voz, revelando, desse modo, os seus esta-

dos de espírito, oscilantes consoante as mãos que o acariciavam. 

Era vaidoso, sempre o fora e mantivera aquele brilho castanho no corpo que revelava a sua 

distinção. Recorda-se, que há muitos anos atrás, as crianças da casa lhe batiam desapieda-

damente, pois ainda estavam a aprender, e desafinavam-no num pranto desafinado e tortu-

oso.  

Rui compreendera, desde logo, encantar o mundo. O tempo, porém, jogava a favor deles, e 

enquanto se tornavam jovens, possuíam uma certa magia e delicadeza nas pontas dos de-

dos e dele faziam sobressair as notas mais felizes, límpidas e joviais, e Rui vibrava com es-

sa alegria num misto de vaidade, orgulho e ternura.  

Mas quando a senhora da casa se sentava junto dele e deixava cair os seus cabelos longos 

sobre ele com os dedos amalgamados nos seus e a música melodiosa começava a nascer, 

quando ela atirava os cabelos para trás, e a sua voz de piano crescia em ritmos perfeitos, 

avassaladores, Rui estremecia com um prazer sublime e apoteótico. O brilho do seu corpo 

resplandecia ainda mais nesse momentos mágicos, mesmo depois da senhora da casa o 

abandonar, tremulo e feliz. 

Com a passagem do tempo, dera-se conta que casa ia ficando cada vez mais silenciosa e 

solitária. Rui sentia o peso do abandono, até que um dia a senhora voltou a sentar-se junto 

dele. O cabelo estava branco, tinha os dedos frios e enrugados, nos pés umas botas beges 
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A bota macia ficou lá, porém, a fazer-lhe companhia e conversavam longamente todos os 

dias, pois desde o primeiro momento do encosto, o Rui gostara logo da Aninhas e ela dele. 

Riam muitas vezes juntos e, por vezes, também se zangavam, mas depressa faziam as pa-

zes. Afinal eram companheiros. O Rui adorava a cor do corpo da Aninhas e a sua macieza 

e ela sorria-lhe, docemente, e replicava que também adorava a cor do seu teclado, igual-

mente bege, e do seu corpo castanho que tão bem combinava com o dela, e que juntos 

eram brilhantes. Ficavam bem juntos, sem dúvida! Ela adorava-lhe o brilho do corpo, tal co-

mo ele já fora brilhante quando era novinha. Ele estremecia-se com a sua amada. Quando 

chegavam as noites, na cumplicidade do escuro e do silêncio, namoravam-se horas a fio. A 

Aninhas levantava voo, e muito maciamente, pousava no teclado do seu amado e beijavam-

se longa e apaixonadamente, para depois se perderam no amor dos corpos. 

Que sinfonias apaixonadas criaram juntos ao longo dos anos, que amor feliz! 
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Despertei para a minha verdadeira natureza ao longo destes dois anos. Contudo, assumin-

do a responsabilidade pela minha vida, vivi uma crise psicótica em Março, precisamente 

dois anos após o meu “pânico” com o Covid. 

Gostaria muito de partilhar com todos vós a minha estória. Ao fazê-lo, relembro como é tão 

fácil mantermo-nos na dor e conduzir-nos ao sofrimento. Contudo, eu acredito que é focan-

do-nos no amor incondicional que as verdadeiras mudanças ocorrem. Desde o tomar cons-

ciência da realidade onde vivemos, às decisões que tomamos (ou não tomamos) e, sobre-

tudo, à persistência no caminho da nossa felicidade, passo-a-passo.  

Decido trazer-vos então um conhecimento que encontrei neste meu percurso e que são as 

cinco linguagens de amor de Gary Chapman. Ele refere que podem haver uma espécie de 

sublinguagens, ou dialectos diria eu, mas que todas as pessoas têm uma ou duas das cin-

co que ele sintetizou. 

 

 

 

 

A primeira é palavras de Afirmação seja através da escrita, das palavras ditas, ou até dos 

nossos pensamentos. Pode ser uma mensagem, um bilhete, um e-mail, uma frase, uma 

palavra de encorajamento, um elogio, um “AMO-TE”.  

A segunda é Qualidade de tempo: passar tempo com as pessoas que amamos, por exem-

plo, estar a sós com o namorado/marido, com um filho, durante bem mais que cinco minu-

tos, passear com quem amamos ou simplesmente estar sentada a escutá-la, a falar, a con-

versar.  

Ou posso ser uma pessoa que adora receber presentes: um pequeno miminho, um presen-

te de aniversário, uma flor, sendo esta a terceira linguagem de amor. 

Atitudes de serviço: fazer compras, dar banho a um filho, fazer tarefas por mim. 

Toque físico: abraço, um beijo, dar as mãos, dar cinco. Dar colo. 

De acordo com Gary Chapman, as cinco linguagens de amor são as seguintes: Palavras 

de Afirmação, Qualidade de Tempo, Receber Presentes, Atitudes de Serviço e Toque Físi-

co.  
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Nossa Senhora de Vagos  

 

A Virgem Maria, conhecida também por Nossa Senhora, Santa Maria, e Mãe  de Jesus , é adorada em várias 

regiões não só de Portugal, como também do mundo inteiro. 

Conta a lenda que a imagem de Santa Maria de Vagos pertencia ao capitão de um navio francês, que nau-

fragou cerca de 1185 na costa de Vagos (Vagueira). O capitão escondeu a imagem numa mata. Posterior-

mente, pediu ajuda para recuperar a imagem da Nossa Senhora. Foi D. Sancho I, em Viseu, que a encontrou 

facilmente, após um sonho,, onde visualizou o local exacto. Nesse sonho, a Virgem Maria sugere uma pere-

grinação a Vagos e a edificação de uma ermida para albergar a imagem que vai encontrar. . Numa outra ver-

são desta lenda, foi um lavrador corcunda que, ao descobrir a imagem e ficar curado, mandou construir a 

ermida.  

Certo é que este lugar tornou-se alvo de peregrinações seculares, quer da população do concelho, quer de 

outros nos arredores, tornando-se um lugar de culto belo e mágico ao longo dos tempos.  

Vagos  

 A Vila de Vagos recebeu foral de D. Manuel a 12 de Agosto de 1514. 

Pertencente ao distrito de Aveiro, este município subdivide-se em 8 freguesi-

as:  Fonte de Angeão e Covão do Lobo, Ponte de Vagos e Santa Catarina, 

Vagos e Santo António, Calvão, Gafanha da Boa Hora, Ouca, Santo André 

de Vagos e Soza. 

 Na idade média, a região era chamada de “Vacuus”, a única porta a Sul das Muralhas de Aveiro, ten-

do pertencido à antiga Comarca de Esgueira. Nessa época, a maioria dos terrenos era banhada pelo mar, 

tendo ocorrido posteriormente o assoreamento.  

 A agricultura e a agro pecuária foram muito desenvolvidas neste concelho desde cedo, aliadas à in-

dustrialização.  

 Desde parques a festivais, Vagos tem sido uma vila dinâmica. Contudo, é bastante conhecida pelo 

seu belo e mágico Santuário da Nossa Senhora de Vagos. 
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  Ambientador 

(limpeza de bancadas, vidro, balde do lixo, roupeiro,  

armários, frigoríficos, pia…). 

 
1 borrifador 500ml,   

2 medidas de amaciador da roupa,  

180ml vinagre,  

180 ml de álcool 96º, 

180ml de água,  

½ xicara  de café de detergente da louça, 

Colocar todos os ingredientes no borrifador e encher até ao cimo com água. 

 

 

 Lavar chão e azulejos:  Juntar 3l de água com 100ml de vinagre de limpeza. 

 Lavar frinchas: Usar vinagre puro directo nas frinchas, deixa-se actuar 15 minutos esfre-

ga e lava-se. 

  Lavar Vidros e espelhos: Misturam-se 4 medidas de água morna com uma medida de 

vinagre. 

  Limpar microondas: usar um copo com vinagre. Liga-se o microondas durante cerca de 

5 minutos. Desliga-se, tira-se o copo com cuidado e limpa-se com um pano. 

 Limpar os bicos do fugão: esfrega-se com esfregão verde e sabonete lux branco e 

água 

 Para retirar e dar cheiro aos armários: Coloca-se um ou mais pensos higiénicos cola-

dos no fundo com uma essência a gosto.  

 Na máquina da roupa podemos usar vinagre em vez de amaciador. 

 Para descongelar a comida de forma mais rápida: colocar  2 a 3 colheres de vinagre 

em água. 

Dicas de limpeza amigas do ambiente 
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Bacalhau 3 pancadas 

 

Ingredientes: 

 

1 posta de bacalhau  

Cebola 

Alho 

Pimenta 

Azeite 

 

Modo de preparação: 

 

Colocar cebola cortada no fundo com um pouco de alho picado. 

Colocar por cima o bacalhau e as batatas. 

Polvilhar com pimenta. 

Regar com azeite. 

Levar ao forno a 180 graus por cerca de 40 minutos. 

Rabanadas em água com pão e forma 

Ingredientes: 

 

 500g de açúcar 

 8 ovos 

 Raspa de limão grande 

 50 g de manteiga  

 Pão de forma (fatias grossas) 

 

Modo de preparação: 

 

 

Dentro de um tacho largo com meio litro de água coloco o açúcar, com uma raspa de li-

mão grande, um pau de canela e a manteiga e deixo ferver por 10 minutos. 

Colocar numa taça os ovos batidos inteiros. 

Passo o pão pelos ovos e depois coloco na panela com a mistura anterior já a ferver. 

Depois retirar para uma travessa e polvilhar com açúcar e canela.  
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