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O meu nome é Manuel Carvalho Magalhães, nasceu a 22 de Janeiro de 1927.  

Andei na escola Visconde Barroso, até à 3ª classe e depois tive que ir trabalhar. Fui trabalhar para as fazendas do 

meu pai, nas águas vivas, até aos 12/13 anos, depois fui trabalhar para a loja do meu pai, como caixeiro. 

A loja era uma mercearia/taberna, que ficava no outeiro do carvalhal.  

Tive 2 duas irmãs, a Mariana e a Ilda, que já faleceram. 

Uma certa vez, quando ia para o campo, conheci a Dilcarina Hipólito, a menina que viria a ser a minha mulher, eu 

tinha 20 e poucos anos e ela era mais nova que eu, aí uns 3 anos, mais ou menos. 

Depois casámo-nos, tivemos um filho, o João Magalhães. Eu continuei a trabalhar na loja do meu pai, e a Dilcarina 

ia trabalhando no que aparecia.  

Era uma excelente mulher, fomos muito felizes. 

Guardo boas recordações! 

  

N.º 8 

Agosto de 2018 

A nossa          do Mês…. 

Nome: Manuel Carvalho Magalhães  

Data de Aniversário: 22/1/1927 

Onde nasci: Alpiarça 

Prato preferido: carneiro com batatas 

Sobremesa preferida: melão e laranja 

Qualidade: sou uma pessoa calma 

Cantinho do Idoso 

Aniversariantes de Agosto 
 

 Felismina Texugo – 2/8/1927 

 Elvira Centeio – 13/8/1928 

 Manuel Fernandes – 14/8/1954 

 Conceição Ferreira – 15/8/1936 

 Noémia Blindorro – 15/8/1934 

 Zélia Colhe – 29/8/1949 
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Atividades de Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passeio à Reserva 
Cavalo do Sorraia e 

Carril – Dia 2 de Agosto 
 

 Passeio a Fátima – Dia 

7 de Agosto, passeio ao 

Santuário de Fátima 

 

 Passeio à Praia – Dia 
14, Praia Foz do Arelho 

 

 Passeio ao Museu José 
Relvas – Dia 16 de 

Agosto, ver a exposição 
da artista D. Eugénia 

Neto 
 

 Reza do Terço – Dia 16 
e 30, com a D. Rosa 

Adélia 
 

 Passeio à Barragem  – 
Dia 24, dar de comer 

aos peixes e patos 
 

 Visita à Biblioteca 
Municipal – Dia 28 de 

Agosto, actividade 
Conta-me um Conto   

 

  

A Coluna da Direção 

O rosto de uma Associação como a ARPICA são os 

seus utentes e é neles que todos centramos 

esforços para lhes dar uma melhor qualidade de 

vida. 

Aproveitando a ida a Foz do Arelho apelámos aos 

sócios presentes que pensem, os que podem, claro! 

Na possibilidade de se inscreverem na ginástica, 

promovida pela Câmara Municipal de Alpiarça. 

Esta é fundamental para o nosso corpo, não 

podemos deixar que a massa muscular perca as 

suas capacidades. 

Por outro lado, tentámos sensibilizar para os que 

podem e queiram, estar presentes no Tribunal de 

Santarém na próxima terça-feira, dia 11 de 

Setembro, às 14h para a Leitura do Acórdão, no 

processo-crime em que a ARPICA é a ofendida. 

Durante o mês de Agosto, congratulamo-nos com a 

presença de uma jovem voluntária na animação a 

menina Matilde Grazina, a quem estamos gratos 

pela sua dedicação. 

Iremos fazer referência futuramente ao 

voluntariado nas nossas iniciativas com os idosos, 

começando por referir que a trabalhadora Maria 

José Neves, sem qualquer compensação, esteve 

presente na Foz do Arelho, prestando uma 

colaboração que pelo gesto merece o nosso 

agradecimento público. 

Bem hajam.  

 

Que surpresas nos reserva o mês de Setembro…?! 

 Passeio à Feira de Alpiagra 

 Participação da ARPICA com uma tenda de doçaria na Feira 

de Alpiagra 

 Aniversário da ARPICA 

 Reza quinzenal do Terço 

 Conta-me um conto – Biblioteca Municipal 

 Visita à Exposição do artista Sr. Júlio Moita 

 Celebração do Dia Mundial da Paz 

 Comemoração mensal dos aniversários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Dra. Ana Monteiro 

Coordenação: Dra. Olinda Carvalho 


