Cantinho do Idoso

N.º 5
Maio de 2018

A nossa

do Mês….

Nome: Ana Conceição Lourenço
Data de Aniversário: 11/04/1924
Onde nasci: Alpiarça
Prato preferido: couves com feijocas e sardinhas
Sobremesa preferida: arroz doce
Qualidade: Não faltar ao respeito a ninguém
Passatempos:

Comecei a trabalhar com 7 anos, nunca fui à escola porque como a minha mãe era pobre tive que começar a trabalhar mais
cedo para a ajudar.
Comecei a trabalhar adiante das mulas a lavrar a terra. Mais tarde, rapei azeitonas, mondei arroz no Casal de Paires, na
Chamusca, passei toda a minha vida a trabalhar no campo.
Nós costumávamos ir muitas vezes à fonte de Santo António e o meu namorado ia lá ter comigo ao fim-de-semana. Ia numa
bicicleta alugada. O meu namorado, e mais tarde marido, chamava-se Manuel Cravina, foi sempre este o meu namorado.
Era um rico homem, sempre a trabalhar, era tractorista.
Houve uma vez que eu estava em casa à espera dele, fiquei lá muito tempo, e como ele nunca mais vinha fui-me deitar. Ele
chegou mais tarde, bateu à porta e eu não o atendi. Fui velhaca. Era tarde, ele que viesse mais cedo!
Na manhã seguinte, a minha mãe como acordava mais cedo, viu uma cruz assinalada no chão. Perguntou se eu sabia o que
era, eu disse que devia ter sido o Manuel. Devia ser um sinal a dizer que ele lá tinha estado e que se calhar já lá não voltava.
Nesse mesmo dia, ele veio mais cedo e pediu muitas desculpas por ter chegado tarde. Depois ficou tudo bem. Nós casámos,
tivemos 2 filhos a Maria Fernanda e o Eurico. Agora tenho 3 netos, e já tenho bisnetos, mas já perdi a conta. Gosto muito de
todos eles.

Aniversariantes de Maio
D. Mª Irene Isidoro – 3/5/1932

D. Mª Adelina Calado – 17/5/1937

D. Rosa Luís – 3/5/1936

Sr. José Gameiro – 20/5/1934

Sr. Manuel Costa – 10/5/1932

D. Piedade Coutinho – 25/5/1930

D. Mª Manuela Rodrigues – 10/5/1936

D. Irene Duarte – 28/5/1934

D. Mª do Rosário Barreiro – 16/5/1928
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Elaboração: Dra. Ana Monteiro
Coordenação: Dra. Olinda Carvalho

Atividades de Maio
Dia da Mãe, 4 de Maio, tarde de
convívio
Visita à Exposição do Património,
nos Águias, no dia 9 de Maio
Apanha da Espiga, No dia 10 de
Maio
Atuação do Coro da ASAL, no dia
17 de Maio
Comemoração do Dia Mundial
dos Museus, Visita ao Museu
ferroviário do Entroncamento e
passeio de comboio até
Santarém, dia 18 de maio

Visita à Exposição de Joana
Branco, na Biblioteca, dia 30 de
Maio
Atividade Conta-me um conto,
na Biblioteca, no dia 30 de Maio
Comemoração mensal dos
aniversários, dia 30 de maio

A Coluna da Direção
2ª Edição da Rota das Sopas
No dia 20 de Maio a direção promoveu a 2ª Edição
da “Rota das Sopas de Alpiarça”, com a colaboração
de todos os elementos do executivo, contando com
a presença de várias/os trabalhadoras/es, algumas a
título voluntário.
Agradecemos também aos/às funcionários/as da
cozinha, pelo seu trabalho incansável que contribuiu
para o bom funcionamento e sucesso do evento.
O local do evento (Paços do Concelho – junto à
Câmara Municipal) foi cedido pela Câmara
Municipal de Alpiarça a quem manifestamos a nossa
gratidão.
Agradecemos aos Restaurantes, pastelarias/pessoas
a título individual, que participaram e contribuíram
com as mais variadas sopas e doces regionais
tornando este evento ainda mais rico:
Restaurantes: Churrasqueira do Mercado; Da Silva;
Tasca do Simões; DaniDoce; O Nortenho.
Doçaria: Ana Tendeiro, Casa da Emília, Pastelaria
Mena e Florinda.

Que surpresas nos reserva o mês de Junho…?!

Desporto Sénior de Alpiarça

Reza Quinzenal do Terço

Dia da Criança – Assistir a uma peça de teatro com
as crianças do concelho

23º Piquenicão em Montemor-o-Novo

Visita das crianças das atividades extracurriculares
à ARPICA

Visita à Feira Nacional de Agricultura - Santarém

Santos Populares com sardinhada

Visita à Exposição Origens, de Mariana Rodrigues

Passeio à Reserva Cavalo do Sorraia

Yoga Sénior com a professora Rita Lucas

Durante o evento decorreu uma votação para eleger
a melhor sopa, na qual saiu vencedora a Sopa de
Beterraba com natas do Restaurante O Nortenho!
Na animação contámos com a presença do músico
Carlos Filipe, que proporcionou momentos de dança
e também contámos com a presença do
"cozinheiro" Luigi, interpretado pelo animador Luís
Fonseca, do Grupo Quideia Animações.
Muitos parabéns a todos os participantes pelo
excelente empenho!
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