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100 ANOS AMÁLIA RODRIGUES



Homenagem a Amália Rodrigues
No dia 23 de Julho, celebrou-se o centenário
do nascimento de Amália Rodrigues, a Sra. D.
Maria dos Anjos Almeida (Utente de Centro de
Dia) quis assinalar esta data destacando
alguns versos desta Grande Artista:

 
Entrei na vida a cantar,

E o meu primeiro lamento,
Se foi cantado a chorar,

Foi logo com sentimento!
 

Com as outras raparigas,
Pelas ruas a brincar,

Corria ao som das cantigas,
Parava só pra cantar!

 
Mais tarde, já mulherzinha,
Cantei meu primeiro amor!
E também cantei sozinha

A minha primeira dor!
 

A vida tenho passado
Alegre e triste, a chorar!

Tem sido vário o meu fado,
Mas constante o meu cantar!

 

Curiosidades
Lembra-se que a Sra. D. Maria Augusta
Figueiredo, mais conhecida por Gugu (Utente
do Serviço de Apoio Domiciliário) conseguiu
passar do Hemisfério Norte para o
Hemisfério Sul, e regressar ao Hemisfério
Norte, em menos de 1 minuto?

COMO? Em 1991 A Sra. D. Maria Augusta
Figueiredo esteve em São Tomé e Príncipe e
visitou o Ilhéu das Rolas. Fica localizado
exactamente sob a Linha do Equador, onde
existe um marco geodésico. Foi assim que
realizou esta proeza!

União
No dia 17 de Julho A Sra. D. Maria Eduarda
Ferreira e o Sr. João Ferreira (Utentes do
Serviço de Apoio Domiciliário) completaram
44 anos de matrimónio. Partilharam com o
Centro este momento tão especial.

DIA DOS AVÓS

A dia 26 de Julho celebrou-se o Dia dos
Avós! A neta da Sra. D. Deolinda Sousa
(Utente de Centro de Dia), Nádia Leal,
fez-nos chegar uma foto da
comemoração do 92º aniversário da
sua Avó!



A VIDA
Quando nascemos a idade começa logo a contar, ano após ano. Principiamos a vida com
vacinas, para proteger a nossa saúde contra diversas doenças.A vida é isto. Agora, com
esta indesejável pandemia do corona vírus, bem como por outras de que já passámos e
vencemos; encaremos a actual situação, tal como ela é, com CORAGEM e SERENIDADE e
sem medos e ANSIEDADE, com a esperança de que ela vai desaparecer. Depois a vida vai
voltar ao normal, como anteriormente vivíamos. Para isso, é necessário que todos nós
cumpramos as instruções dos médicos, de prevenção e de vida, enquanto Aguardamos,
para breve, a respectiva vacina contra este vírus.

Virgílio Gomes 
(Utente do Serviço de Apoio Domiciliário)

Mensagens dos nossos utentes...

DESABAFO
Para todas vocês meninas lindas do Centro
Comunitário. Sei que estão todas confinadas
em casa, é uma chatice mas é mesmo assim.
O que ajuda a ultrapassar tudo isto é
lembrar-me do vosso sorriso e boa
disposição. Aproveito este momento para,
em meu nome e no vosso se me permitirem,
dar um grande agradecimento a todos os
funcionários e voluntários do Centro. Um
grande Muito Obrigado pelo empenho e
dedicação que têm tido. Obrigado!

Beijos para todas vocês e coragem com uma
dose de paciência. Em breve estaremos
juntos! Beijos e abraços

António Cordeiro
(Utente de Centro de Dia)

A CARTA

João Mira
(Utente de Centro de Dia)



ADIVINHAS
O que é que anda sempre e tem uma perna mais curta?
Por baixo Pinho, por cima Linho, no meio Flores e de volta os Cavadores. O que é?

Júlio Antunes (Utente de Centro de Dia)
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DE CASA PARA O CENTRO...

Maria Antónia Nunes
(Utente de Centro de Dia)

Maria Dulce Santos
(Utente de Centro de Dia)

ATENÇÃO: VACINA DA GRIPE
Estamos, neste momento, a recolher os dados de todos os interessados na vacina da gripe.
Pedimos, por isso, que se tiver interesse em que lhe seja administrada esta vacina, contacte
o nosso serviço de secretaria, através do tel.: 21 457 31 80 / geral@ccpp-parede.pt .


