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Nasci no dia 21 de Dezembro de 1926, em Muge. Eramos 6 irmãos. Pouco tempo depois de ter começado a 

escola, tive de abandoná-la porque a minha mãe tinha falecido. Passado algum tempo mudámo-nos para 

Benavente para casa de uma irmã. Alguns anos mais tarde arranjei trabalho na casa de uma senhora, tratava da 

roupa, punha a roupa a corar e tratava de outras lides domésticas.  

Cresci e de vez em quando ia aos bailes, e foi lá que conheci o meu marido. Era um homem alto, era um bom 

senhor, era bom para toda a gente. A nossa filha é muito parecida com ele, é muito boazinha para todos. 

Ele era um homem muito trabalhador, era pintor e mesmo quando adoeceu nunca deixou de trabalhar. Morreu 

muito jovem (com cerca de 40 anos acho eu). Ele fumava muito e comia pouco. Morreu com uma doença de 

pulmões. 

Depois destes episódios todos, como a minha filha morava em Alpiarça, mudei para cá, fiquei a viver em casa 

dela. Só que como ela está sempre a trabalhar no estrangeiro, para ganhar algum dinheirinho, eu tive de vir para 

o Lar, para não ficar sozinha em casa. Quando ela regressa, eu volto a casa, para passar uns dias com eles. 

Também tenho um neto, o Tiago, gosto muito deles todos, só os tenho a eles!  

N.º 7 

Julho de 2018 

A nossa          do Mês…. 

Nome: Cristina Ferreira Marques Silva  

Data de Aniversário: 21/12/1926 

Onde nasci: Muge 

Prato preferido: Bacalhau com natas  

Sobremesa preferida: Frutas, e mousse de chocolate 

Qualidade: Adoro crianças 

Cantinho do Idoso 

Aniversariantes de Julho 
 D. Assunção – 6/7/1935 

 D. Mª Júlia – 16/7/1933 

 D. Ilda Moleiro – 19/7/1941 

 D. Mª Concho Palão – 21/7/1921 

 D. Adelina Quitéria – 24/7/1929 

 Sr. José Delares – 25/7/1929  

 Sr. Joaquim Filipe – 26/7/1927 

 D. Carminda Valério – 27/7/1931 
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Atividades de Julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia do Agricultor – 
Dia 17 e 18, Passeio 

pelo campo com 
paragem no café da Ti 

Muda, em Vale de 
Cavalos 

 

 Visita à Feira do 
Melão – No dia 21 

 

 Visita à Biblioteca – 
Dia 24, Atividade 

Conta-me um conto 
 

 Dia dos Avós – Dia 
26, Tarde de Convívio 

“Avós, Netos e 
Bisnetos” 

 

 Reza do Terço – Dia 
27, com a D. Rosa 

Adélia 
 

 Aniversários do Mês 
– Dia 31   

 

  

A Coluna da Direção 

A Direção sempre atenta às necessidades da 

Associação mantém reuniões semanais, visando a 

melhoria dos serviços aos utentes. 

A Associação é amiúde representada pela Direção, 

foi convidada a estar presente no aniversário da 

ARPICA de Alcanena, onde estiveram os seguintes 

elementos: Maria Luísa Pereira, Vítor Mourato e 

Olinda Marques Carvalho, tendo sido oferecida uma 

pequena lembrança feita pelos utentes. 

A ARPICA esteve representada na Feira do Melão e 

contou com a presença do Presidente, Américo 

Abalada, Vice-Presidente, Manuel Pedro, 

Tesoureiro, Manuel Feliciano, e vogal Mª Luísa 

Pereira. Contámos com a colaboração de um corpo 

de voluntárias, nossas trabalhadoras: a Diretora 

Técnica, Dra. Ana Maria Feliciano, a Dra. Rita 

Monteiro, Ana Paula Gonçalves, Daniela Rosário, 

Maria José Neves, Lucinda Pinto, João Vítor Osório, 

Eva Mendes e Leila Pires a quem estamos muito 

gratos pela disponibilidade. 

Dos vários trabalhos efectuados durante o mês de 

Julho, salientamos a colocação de painéis (rede) nas 

traseiras do edifício, o que promove maior 

segurança para os utentes. 

Congratulamo-nos com a doação de uma cama 

articulada, dada pela Senhora D. Ana Rita Adriano a 

quem estamos muito gratos e informamos que 

passaremos a fazer referência a outras doações, 

feitas à nossa Associação e pelas quais estamos 

profundamente gratos! 

Bem hajam. 

  

 

Que surpresas nos reserva o mês de Agosto…?! 

 Passeio ao Santuário de Fátima 

 Passeio à Barragem dos Patudos 

 Passeio à Praia Foz do Arelho 

 Reza do Terço 

 Passeio à Reserva Cavalo do Sorraia 

 Passeios à Biblioteca Municipal 

 Comemoração mensal dos aniversários 

 

 

Elaboração: Dra. Ana Monteiro 

Coordenação: Dra. Olinda Carvalho 

 

 

 

 

 


