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Em Outubro... 
No dia Mundial da Música, dia 01, recebemos alguns alunos de Escola de 

Música da Foz do Sousa. 

No dia 04 mostramos a importância de um 

animal na vida das pessoas, assim celebramos 

o Dia Mundial do Animal. 

Durante a semana de 08 a 12 comemoramos 

o 7º Aniversário do Centro Social. Todos os dias 

foram realizadas atividades, nomeadamente: uma sessão fotográfica com os 

nossos utentes de CD e ERPI e beneficiárias do RSI no dia 08; missa de 

comemoração do aniversário e bolo para cantarmos os Parabéns, no dia 09; 

Intercâmbio com os meninos do JI da Ribeira com as crianças da Creche, dia 

10; No dia 11, os nossos idosos foram até à praia para uma sessão de Yoga; Por 

fim, no dia 12, uma tarde de cantares e violas com o Grupo de Violas da Casa do Povo de Santa Bárbara da 

Ilha Terceira - Açores. 

Tal como o ano passado, o Centro Social associou-se à Campanha Onda Rosa, em colaboração com o 

Município de Gondomar e a Liga Portuguesa Contra o Cancro. De 15 a 30 de Outubro desafiamos os nossos 

colaboradores a participarem, usando uma flor rosa. 

Dia 16, festejamos o Dia Mundial da Alimentação, incentivamos os nossos 

utentes a criarem hábitos alimentares, criando panquecas de Aveia e Banana. 

Para celebrar o Dia da Música Tradicional 

Portuguesa, no dia 17, convidamos dois 

fadistas, mais tarde os nossos idosos mostraram 

os seus dotes. 

Com a ajuda do Enf. António, no dia 21, realizou-se no Centro de Dia uma 

sessão de esclarecimento sobre a Osteoporose, e no dia 29 o Enf. José Queirós 

ajudou os nossos utentes a perceberem um pouco mais sobre o AVC. 

No dia 31 na parte da manhã, a equipa de RSI, com a colaboração do ACES de Gondomar, desenvolveu 

para os seus beneficiários a sessão de esclarecimento “Estratégias para uma 

Alimentação Saudável”, com o objetivo de os alertar e esclarecer sobre os 

riscos da obesidade. De tarde, para comemorar o Dia das Bruxas, no Centro 

de Dia realizou-se o Concurso Mundial de Abóboras no prato, e a equipa da 

Creche expôs as abóboras decoradas pelo pais e crianças. A todos muito 

obrigado pelo empenho e dedicação! 
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Parabéns! 
Clara Oliveira, António Rocha, Benilda Aleixo, Maria Teresa Gonçalves, 

Quitéria Parente, José Silva, Arménio Rodrigues, Rafael Cardoso e 

Susana Teixeira. 

Próximas Atividades... 
 

05/11/2019 - Dia Mundial do Cinema (Creche, CD e ERPI) 

11/11/2019 - Dia de S. Martinho (Creche, CD e ERPI) 

20/11/2019 - Dia Nacional do Pijama (Creche) 

22/11/2019 - Dia de Dar uma Volta (Creche) 


