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O Jornalito do Idoso
No dia 18 de Agosto apresentámos o nosso pedido de Licença de Utilização e Funcionamento da nossa
Casa de Repouso, encontramo-nos a um passo de obter o nosso desejado Alvará.
A nossa Casa de Repouso continua a crescer e a receber novos utentes.

Passeio à Quinta dos Loridos
Gostei muito do passeio, achei tudo bonito, vi muitas
estátuas, andei de comboio, achei bonito porque
nunca tinha visto nada assim. (…) Fomos perto de
uma igreja onde lanchámos.
Alice

Na Quinta dos Loridos fui passear de comboio, demos
lá umas grandes voltas, vimos muitas estátuas em
pedra, “coisas de admirar”. Vimos lá umas estátuas
em forma de soldados em cor escura, o resto eram
brancas.
Quando o comboio parou, havia um lugar ao fim do
corredor e eu estive a admirar a água. Depois fomos
para o Bom Jesus do Carvalhal e estivemos a lanchar
na sombra das árvores.
Sílvia
Gostei muito de ver as estátuas feitas em pedra,
andámos de comboio, vimos muitas estátuas de
várias formas e feitios, passeámos perto do lago.
“Dizem que Portugal é pequeno mas tem coisas
muito bonitas”.
Estivemos debaixo do arvoredo a contar histórias.
Manuel

Realizado pelos utentes da Casa de Repouso de Santo António, com o apoio dos funcionários.
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O Dia Mundial da Criança

Eu adoro crianças, gostei muito de
estar aqui e de as ver cantar, foi um
dia bem passado. E eu também cantei
algumas músicas!
Olímpia
Gostei muito de os ver [os meninos],
diverti-me com eles, foi uma manhã
diferente. Gostei do convívio.
Gracinda
Achei bem o convívio entre as crianças
e os idosos, porque é bom para nós e
para eles.
As crianças portaram-se bem e gostei
das canções deles, acho que eles
gostaram de cá vir. Eles cantavam e
como eu não sabia batia palmas.
Antigamente era tudo diferente de
agora, os rapazes não podiam estar
na mesma sala que as raparigas.
Clotilde

Realizado pelos utentes da Casa de Repouso de Santo António, com o apoio dos funcionários.

