Cantinho do Idoso

N.º 2
Fevereiro de 2018

A nossa

do Mês….

Nome: Maria Concho Palão
Data de Aniversário: 21/7/1921
Onde nasci: Alpiarça
Prato preferido: Canja
Sobremesa preferida: Arroz doce
Qualidade: Simpática
Passatempos: Gosta de passear

Curiosidades do Mês de Fevereiro
Sabia que…
No dia 13 de Fevereiro, comemora-se o Dia Mundial da Rádio? Foi neste dia que a United Nations Radio emitiu pela
primeira vez, em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de seis países.
A data foi declarada em 2011 pela UNESCO e o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012. A rádio continua a ser
o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e a novos
equipamentos.
É um meio bastante útil para a população, seja como ferramenta de apoio ao debate e comunicação, de promoção cultural
ou em casos de emergência social. Para os profissionais de comunicação social, a rádio é uma plataforma para se
divulgarem factos e histórias.
A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação
fundamental.
Sabia que no dia 27 de Fevereiro, também se comemora o Dia Internacional do Urso Polar? O Dia do Urso Polar tem como
objetivo alertar para o perigo de extinção deste animal que é uma espécie protegida desde 2001. Os cientistas estimam que
existem 25 mil ursos polares no mundo. O urso polar é considerado como uma espécie animal vulnerável, já que enfrenta a
ameaça da perda do seu habitat natural, fruto do aquecimento global e do degelo do mar.

Aniversariantes de Fevereiro
Sr. Carlos Alberto – 01/02/1931

D. Mª Eugénia Gaspar – 23/2/1930

D. Mª do Carmo – 10/02/1940

D. Aida Pinto – 25/02/1933

D. Mª Tereza – 15/02/1936

D. Mariana Lopes – 28/02/1931

D. Joaquina Raposo – 18/02/1934
D. Mª Conceição Morgado – 19/02/1947
D. Mª Corália – 19/02/1940
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Elaboração: Dra. Ana Monteiro
Coordenação: Dra. Olinda Carvalho

Atividades de Fevereiro
Ginástica Sénior – Todas as
segundas e quintas-feira do
mês promovida pela Câmara
Municipal de Alpiarça
Participação no Corso
Carnavalesco de Alpiarça,
com o tema “Matraquilhos
Humanos”
Festa de Carnaval dos
Utentes, no dia 12 de
Fevereiro, animação com
Vítor Abaladas.
Visita à Exposição de
Fotografias sobre o Carnaval
e visualização de um filme,
na Biblioteca Municipal, no
dia 16 de Fevereiro
Visita à Exposição “The
One”, de Daniel Neves, no
Posto de Turismo, no dia 23
de Fevereiro

Que surpresas nos reserva o mês de
Março…?!
Desporto Sénior de Alpiarça
Dia Internacional da Mulher
Reza quinzenal do Terço
Visita à Exposição de Pintura “Entre Caminhos”
Demonstração de Karaté
Dia do Pai
Dia Internacional da criatividade artística e Dia Mundial da
Poesia
Dia Mundial do Teatro – Grupo de Teatro da ASAL
Troca de amêndoas entre comadres
Páscoa
Visita do Grupo de Motards – Coelhos da Páscoa
Celebração dos aniversários do mês.

A Coluna da Direção
1) No dia 27 de Fevereiro, pelas 9h30, em que a
ARPICA é assistente, houve marcação de julgamento
em Santarém, que ficou sem efeito por
impossibilidade do tribunal. Ficou então marcada
nova data para dia 15 de Junho pelas 9h30.
2) É também preocupação da direção realizar reuniões
semanais onde aborda questões relacionadas com a
gestão da Instituição. Em reunião do dia 6 de
Fevereiro de 2018, aprovou-se por unanimidade a
prestação de contas e relatório de actividades de
2017.
3) A ARPICA participou no dia Desfile de Carnaval de
Alpiarça, no dia 11 de Fevereiro, ficando classificada
em 2 lugar.
4) No passado dia 21 de Fevereiro, houe reunião do
executivo com o Dr. Madeira Lopes

A Coluna do utente
Sabe que a sua participação é muito importante
para nós?!
Pois é…
Contamos com a sua colaboração na coluna do
utente, no próximo mês de Março.
E claro, a palavra mágica!
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