Cantinho do Idoso

N.º 3
Março de 2018

A nossa

do Mês….

Nome: António Pereira Pires
Data de Aniversário: 02/01/1922
Onde nasci: Alpiarça
Prato preferido: couve lombarda de azeite e bacalhau
Sobremesa preferida: Fruta, especialmente laranjas
Qualidade: Ter sido muito ativo na juventude
Passatempos: Ler, ouvir notícias da Voz de Alpiarça

O Sr. António Pires nasceu a 23 de Dezembro de 1921, mas só foi registado a 2 de Janeiro de 1922. É natural de
Alpiarça, nascido e criado! Filho de Júlia Pereira do Vale e Francisco Pereira Pires. Teve uma irmã, Maria do Vale,
mais velha 2 anos.
Os pais eram operários agrícolas, e após concluir a 4ª Classe, seguiu as pisadas dos pais e chegou a ser agricultor
por conta própria. Esteve na tropa, e foi promovido a 1º Cabo e foi instrutor de recruta.
Quando foi para a tropa já namorava com a mulher que viria a ser sua esposa Maria Ferreira Tiborna, que faleceu
em 2002.
Foi um dos fundadores da Adega Cooperativa de Alpiarça e Presidente da sua Mesa da Assembleia Geral durante
16
anos.
Foi também Presidente da Banda Filarmónica 1º de Dezembro e como o filho Carlos, era pequeno na altura,
levava-o com ele para assistir aos ensaios, o filho começou a tomar o gosto pela música e aprendeu a tocar
contrabaixo e saxofone.
Foi preso e torturado pela PIDE. Foi preso a 13 de Outubro de 1961 e foi solto em 1962.
Esteve preso no Aljube, onde passou mais tempo e esteve também em Caxias com o seu colega Gabriel Feijão.
Quando saiu, seguiu a sua vida normal de agricultor, foi uma felicidade regressar a casa, ainda que tivesse sempre
receio de que a PIDE o voltasse a prender.

Aniversariantes de Março
Sr. António Gaspar – 1/3/1932

D. Laura Carriço – 6/3/1925

D. Mª Manuela Almeida – 8/3/1932

D. Mª Luísa Leopoldino – 11/3/1932

D. Joaquina Oliveira – 15/3/1938
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Elaboração: Dra. Ana Monteiro
Coordenação: Dra. Olinda Carvalho

Atividades de Março
Dia da Mulher, dia 8 de Março,
declamação de poesia pela
Drª.Olinda com música ambiente
do Sr. Ricardo Favas e actividade
de Mulheres com destaque na
Sociedade Portuguesa

A Coluna da Direção
São prioridades desta Direção o bem-estar dos seus
utentes, residentes ou não, e por essa razão têm
hoje um quadro de pessoal alargado, sendo a
maioria das trabalhadoras efectivas.

Demonstração de Karaté, da SFA
1º de Dezembro, no dia 17 de
Março

Contribuindo para uma estabilidade profissional com

Dia do Pai, visita dos filhos dos
utentes, com momento de jogos,
no dia 19 de Março

na lei e dentro das limitações financeiras da

remunerações um pouco superiores às estabelecidas

Associação.

Visita à Exposição Entre
Caminhos, de João Inocêncio na
Galeria do Museu dos Patudos,
no dia 20 de Março.
Comemoração do Dia Mundial
da Criatividade Artística, Visita à
Exposição de cerâmica e
ajulejaria, na BMA, no dia 21 de
Março
Celebração do Dia Mundial do
Teatro, Atuação do Grupo da
Teatro da ASAL, no dia 23 de
Março

Que surpresas nos reserva o mês de
Abril…?!
Desporto Sénior de Alpiarça

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
Abril.
E claro, a palavra mágica!

Reza Quinzenal do Terço
Visita à Exposição “Mostra de Fanzines”, de Mário
André, BMA
Dia Mundial da Dança
Comemorações do 25 de Abril de 1974
Passeio Anual ao Santuário de Fátima
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