BOLETIM Nº 26 - Março 2019

Em Março...
Entramos em março e com ele veio o carnaval. Neste dia não falta
animação e este ano não foi diferente. No Centro de Dia, os idosos e
as crianças vestiram-se a rigor para o nosso baile de carnaval, onde
todos cantaram e dançaram.
No dia 08 de março, para
comemorar o Dia Internacional
da Mulher, presenteamos as
mulheres da nossa Instituição com flores realizadas pelos nossos
utentes.
Para o Dia do Pai, preparamos para a parte da manhã, no Centro
de Dia, uma Eucaristia para os nossos utentes e familiares. E da parte
da tarde, na Creche, recebemos a visita dos pais para mais um
momento de brincadeiras e convívio.
Dia

20

comemoramos

a

chegada da primavera; com
direito

a

pipocas,

os

mais

pequeninos assistiram ao filme
“A Deusa de Primavera”.
Realizada sessão no dia 21
denominada de “Mini Horta”,
direccionada

para

beneficiários

de

RSI.

Esta

teve

como

objetivos, clarificar ideias e a exploração do conceito de pequenas
hortas, sensibilizar para boas práticas agrícolas e

rentabilizar

pequenos espaços com hortas
suspensas, hortas em vasos e
horta em varanda.
No Dia Mundial do Teatro, dia 27, juntaram-se a nós os utentes do
SAD para assistirem à peça de teatro “Mini Mercado Lindita”.
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Próximas Atividades...
02/04/2019 - Dia Internacional do Livro Infantil (Creche)
05/04/2019 - II Torneio Seniores Sem Fronteiras (CD e ERPI)
08/04/2019 - Dia Mundial da Artrite Reumatóide (CD e ERPI)
10/04/2019 - Dia da Atividade Física (CD e ERPI)
11/04/2019 - Dia Mundial do Parkinson (CD e ERPI)
12/04/2019 - Integração Laboral (RSI)
12/04/2019 - Dia Mundial da Saúde (CD e ERPI)
17/04/2019 - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (CD e ERPI)
18/04/2019 - Do Plantar ao Confecionar (RSI)
18/04/2019 - Comemoração da Páscoa (Creche, SAD, CD e ERPI)
24/04/2019 - Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor (CD e ERPI)
25/04/2019 - Dia da Liberdade (CD e ERPI)
29/04/2019 - Dia Mundial da Dança (CD e ERPI)

Graças a si beneficiamos de 10.335,36€ referentes ao ano de 2017.
Agradecemos a sua generosidade e contamos consigo para a divulgação deste pequeno
gesto solidário junto de familiares e amigos.
Obrigado!

Parabéns!
Manuel Pinto, Maria Nogueira, Celestina Vieira, Manuel Silva, Maria Guedes
Maria Magalhães, Maria Martins, Maria Manso, Maria Coelho, Tomás
Rodrigues, Miguel Martins e Vicente Paiva.

