
         

 

 

BOLETIM Nº 15 - Abril 2018 

Em Abril... 

 

Iniciamos as atividades do mês de abril com o Dia Internacional do Livro 

Infantil, no dia 02, os meninos da creche celebraram este dia com uma hora 

do conto, “O baú conta histórias”. 

No dia 03, realizou-se a sessão “Conhecer 

para combater a tuberculose” para os 

beneficiários do RSI, com a colaboração 

das enfermeiras da UCC do Centro de 

Saúde da Foz do Sousa. De forma breve, mas bastante esclarecedora, as 

enfermeiras abordaram os sintomas, os riscos, o tratamento, entre outros, 

tendo no final elucidado as questões colocadas pelo grupo.  

No âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, decorreu no passado dia 6 

de abril, na Escola EB 2.3 Júlio Dinis de Gondomar, a 2ª edição do Torneio 

"Seniores sem Fronteiras", promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 

Gondomar. Os nossos idosos participaram com muito empenho e distinção 

em todas as provas. Parabéns a todos . 

No dia 13, celebramos o Dia do Beijo, os 

mais pequeninos distribuíram beijinhos e 

abraços por toda a Instituição. 

Com a Primavera chegam os dias de sol e 

mais quentes, os idosos de CD e ERPI e as 

crianças da Creche juntaram-se para 

decorar chapéus de palha, no dia 16. 

Para celebrar o Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios, no dia 18, os nossos 

idosos visitaram o Museu do Mineiro em S. 

Pedro da Cova. 

A Música Popular Portuguesa, invadiu o nosso Centro. Juntaram-se a nós os 

utentes de SAD e todos passaram a tarde do dia 19 a cantar e com certeza 

mais animada. 

Dia 23, os nossos utentes de CD e ERPI, visitaram a Biblioteca Municipal de 

Gondomar em comemoração do Dia Mundial do Livro. 

“Portugal a Dançar” realizou-se no dia 27 no 

Pavilhão Multiusos de Gondomar. Esta 

atividade foi promovida pela Santa Casa da 

Misericórdia de Gondomar para festejar o 

Dia Mundial da Dança. Várias Instituições 

foram convidadas a participar e os nossos idosos não ficaram para trás. 
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Próximas Atividades... 

 

 

 

 

 

Parabéns! 
Carminda Rosa Almeida, António Santos, Maria Rosa Sousa e Simão Ferreira 

03/05/2018 - Dia Mundial da Dança (Creche, CD e ERPI) 

03/05/2018 - Dia do Sol (Creche) 

04/05/2018 - Dia da Mãe (Creche) 

04/05/2018 - Comer melhor para viver melhor (RSI)  

07/05/2018 - Dia Mundial da Higiene das Mãos (CD e ERPI) 

10/05/2018 - Cuide do seu coração (RSI) 

15/05/2018 - Dia Internacional das Famílias (CD e ERPI) 

17/05/2018 - Caminhada a Gramido (CD e ERPI)  

18/05/2018 - Dia Mundial da Hipertensão (CD e ERPI) 

19/05/2018 - Piquenique com as Famílias (Creche) 

22/05/2018 - Dia Mundial da Luta Contra a Obesidade (CD e ERPI) 

25/05/2018 - ”Trilhos do Sousa” (Projeto Dinamizar) 

28/05/2018 - Dia Internacional do Brincar (Creche) 

29/05/2018 - Exercite-se pelo seu coração - Aula de hidroginástica (RSI) 

30/05/2018 - Missa (CD e ERPI) 

“Retrato de um passado” 

Espelho do futuro 

 

Falam com saudade das suas conquistas. Alguns são vitimas de cansaço e do abandono, mas todos 

são exemplos de coragem com histórias vividas, por vezes sofridas. 

Acarinham as memórias do passado mas, sobretudo procuram recordar aqueles momentos que um 

dia os fizeram sorrir e, no meio de tanta saudade, ressoa a voz da sabedoria: 

- “Sempre que estejas triste partilha os teus sentimentos com alguém. Reza! Deus está pronto a dissipar 

essas nuvens escuras que te envolvem.” 

Encara os teus medos com fé e depois abandona-os simplesmente. Perdoa aqueles que por qualquer 

razão te magoaram, no fim ficarás leve como uma pena. 

O envelhecimento é um processo natural da vida. Ele começa no momento em que nascemos. 

Estranhamente, a maioria de nós vive na ilusão que 

somos eternos e quando a velhice chega, por vezes, 

despreparados, temos dificuldade em aceitar que está 

prestes o fim da nossa  passagem neste mundo. 

Chegou a hora de desmontar tendas e preparamo-nos, 

pois a idade vem, e essa é uma doença da qual todos 

devemos morrer, á qual não podemos fugir e a qual nos 

leva a perder o que mais valioso temos, que é a vida. 

Para todos os idosos com carinho. 

Conceição Freixo 


