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Sabia que...
No dia 1 de outubro celebra-se o Dia
Internacional do Idoso, uma data
instituída
em
1991
pela
ONU
–
Organização das Nações Unidas, e tem
como objetivo sensibilizar a sociedade
para as questões do envelhecimento e da
necessidade de proteger e cuidar a
população mais idosa. De acordo com a
ONU, até 2030 “projeta-se que o número
de pessoas com 60 anos ou mais cresça
46%
(de
962
milhões
para
1,4
bilhões) superando em número global os
jovens, assim como as crianças com
menos de 10 anos. Além disso, esse
aumento será maior e mais rápido nos
países
em
desenvolvimento.
O
envelhecimento populacional está prestes
a tornar-se uma das transformações
sociais mais significativas do século XXI.

1 de outubro é dia do idoso! No
CCPP todos os dias são dias do
idoso, pois queremos que estejam
bem, em segurança e felizes!
Estamos com saudades de todos,
queremos que regressem, para dar
vida e animação, com jogos e
outras atividades sempre em
segurança! Já está quase!

JOÃO ESTEVES
Vice-Presidente Executivo

“A riqueza dos anos é riqueza das pessoas, de cada pessoa que tem muitos anos de vida,
experiência e história. É o tesouro precioso que toma forma no percurso da vida de cada
homem e mulher, qualquer que seja a sua origem, a sua proveniência, as suas condições
económicas ou sociais. A vida é um dom, e quando é longa é um privilégio, para o próprio e
para os outros”

Papa Francisco

Quando a proximidade física nos está impedida, pelos tempos que atravessamos,
conforta-nos o coração saber que permanecemos unidos uns aos outros, pela fé que
partilhamos. Felizmente, hoje, estamos à curta distância de um telefonema, e isso faz-nos
sentir próximos, e enfrentar melhor as dificuldades do dia-a-dia. Aqui na paróquia temovos presentes nas nossas orações, e estamos desejosos do vosso regresso. Estamos sempre
ao dispor, unidos uns aos outros. Somos parte da mesma comunidade e cada um de nós é,
sem dúvida, um tesouro aos olhos de Deus.

P. Miguel Romão Rodrigues
Pároco da Paróquia da Parede

A si, que é o coração da nossa
intervenção social, e a grande
razão pela qual nos movemos,
desejo um Feliz Dia do Idoso!
Agradeço, em nome da equipa do
CCPP, todas as experiências e
ensinamentos que nos passa
todos os dias. Obrigada por nos
deixar fazer parte da sua vida!
Desejo que o nosso reencontro
seja breve.

Meu querido amigo,

Estamos aqui por si!
A equipa do CCPP
deseja-lhe um Feliz

Feliz Dia do Amigo!

Alexandra Colaço
DIRETORA TÉCNICA

Dia do Idoso!
Maquilhadora.

LEMBRA-SE DE TODAS AS CAPAS DO JORNAL DA QUARENTENA?
RECORDE AQUI...

A 1ª Edição do Jornal da Quarentena saiu em Abril de 2020,
com o objetivo de manter a proximidade entre os utentes de
Centro de Dia, Centro de Convívio e Serviço de Apoio
Domiciliário. Foram 6 meses de partilha de conhecimento,
emoções e experiências. Agradecemos a sua participação e
esperamos contar consigo em projetos futuros. O Jornal irá
voltar em breve, com uma imagem renovada. Esteja atento!
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