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Em Junho  

No dia 01 os nossos idosos deliciaram-se com um gelado confecionado por 

eles. Enquanto isso na Creche receberam a visita do Panda para alegrar o Dia 

Mundial da Criança. 

Celebramos no dia 05 com os meninos da 

Creche o Dia Mundial do Ambiente. 

Dia 12 na Creche exploraram o 

Mundo dos livros. E como diz Luísa Ducla Soares, "o livro não é mais 

que um brinquedo com letras". 

Mais uma vez realizamos com os nossos idosos deliciosos gelados, no 

dia 17. 

No dia 18 na Creche fizeram um piquenique com as crianças. No 

ERPI os utentes saíram para apanhar um pouco de sol e animados 

pelas nossas colaboradoras cantaram, dançaram e fizeram 

ginástica. 

No dia 16 preparamos um lanche especial no ERPI, servimos Chá 

com uns docinhos. 

Mesmo confinados queremos manter os 

nossos idosos do Centro de Dia ativos, 

mantendo-os ligados pela poesia. No dia 22 fizemos-lhes uma visita e 

deixamos-lhes várias atividades para concretizarem. 
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Parabéns!  
Virginia Leite, Maria Ana Almeida, Luís Silva, Manuel Silva, Rita Pinheiro e 

Salvador Neves 

 

Festa do Fumeiro e Rojoada 1.985,90 € 

Há Festa no Centro - A dançar e a marchar para o Centro Social 9.275,65 € 

Jantar S. Martinho 1.267,04 € 

Actividades Creche 438,79 € 

Trilhos do Sousa 1.086,38 € 

Liga Amigos 7.731,50 € 

Donativos 21.376,68 € 

Consignação IRS 2017 10.335,36 € 

Parcerias Culturais, Recreativas e Desportivas 3.054,04 € 

Valor Total Angariado em 2019 56.551,34 € 

Na Creche festejaram a chegada do S. João muito animados. 

Brincaram com os arcos e martelos e dançaram ao som das marchas 

de S. João, no dia 23. 

No dia 24 realizou-se a Festa de São João no Centro Social para os 

idosos do ERPI. Os utentes do Centro de Dia realizaram trabalhos 

referentes ao S. João. 

Com a Chegada do Verão, no dia 26, bem como 

nos dias mais agradáveis, os idosos do ERPI vieram 

até ao exterior para passear, apanhar sol e fazer 

arranjos com flores do nosso jardim. De tarde foi 

preparado um lanche especial de Verão. 

Angariação de Fundos 


