
 

 

  

Como sabemos, por aqui, o verão é de curta de duração e com 
dias mais ou menos instáveis…mesmo assim o dia dos avós foi celebra-
do ao ar livre junto das margens da ribeira das cabras.  

Parecia estar um dia agradável com sol e calor, mas o que é certo, 
é que as trovoadas não avisam e ao meio da tarde acabou por estar tam-
bém presente. De qualquer forma não impediu os idosos de fazer as 
atividades estipuladas para todos, e ao ar livre. 

Contamos com a presença da Animadora Elisabete que nos ori-
entou num jogo onde todos podemos participar.  

Os idosos gostaram, as funcionárias também e foi uma tarde 
bem animada na companhia de todos.  

 
 

Dia dos avós… 

 

Julho - Setembro 

Número 8 

Susana Tavares 
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Dedicamos estas duas páginas, a todos os nossos utentes de lar,  

que entre estes três meses, celebraram mais um aniversário.  

A todos eles  

 Muitos Parabéns.  
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“Os Aniversários” 

Alfeu 

3 de agosto 

Constância  

13 de agosto 

Joaquim do Coito 

15 de setembro 

Olimpia 

10 de agosto 

Eufrásia  

20 de agosto 

Isaura 

9 de setembro 

Manuel 

26 de setembro 

Ester 

22 de Julho 
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Mª dos Anjos  

23 agosto 

Isabel 

26 de julho 

António  

25 de julho 

Mª da Conceição  

15 de agosto 

Fernando 

1 de agosto 

Mª de Lurdes 

28 de setembro 

Lucinda 

4 de setembro 
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Quimiporto - Produtos 

Químicos ,Lda. 

 

 

FARMACIA 
 CUNHA 

 

 “Cerco de Almeida” 
 

 A convite da Câmara Municipal de Almeida os idosos da nossa instituição participa-

ram em mais um evento do concelho. Este evento tem como objetivo dar a conhecer a histó-

ria da vila que é sede de concelho. Neste sentido a recriação do Cerco de Almeida acontece 

sempre no final do mês de Agosto com várias atividades relacionadas com a recriação e nes-

te ano contou com a partição do programa da RTP 1 “Verão Total”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 É no início do mês de Setembro (dias 7, 8 e 9) que se celebra a festa em honra de Nossa 

Senhora da D’ Ajuda em Malhada Sorda, aldeia do concelho de Almeida. Esta romaria trás à 
aldeia centenas de peregrinos oriundos de vários pontos do país para ali pagarem as suas pro-
messas.   

Como já vem sendo hábito, os idosos da nossa instituição participam em grande número 
na missa de adeus a Nossa Senhora, e este ano não foi exceção. Os utentes das três respostas 
sociais (ERPI, SAD e CD) da instituição não faltaram e mais um ano estiveram presentes na 
última eucarística. 

Seguidamente houve um almoço convívio junto às margens 
do Rio Côa, onde participaram utentes e funcionários. Sem dúvi-
da que foram momentos agradáveis que ano após ano se repete 
sempre que possível.   

PETROPINO 

“Nossa Senhora D’Ajuda” 

Susana Tavares 

Susana Tavares 

http://www.farmaciaalmeidacunha.com/index.asp

