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Um ambicioso e próspero 2018! 

O início de cada ano é por norma um momento de introspecção e de desenho para o ano que se apresenta.  

Desejos, sonhos, metas… serão estas as razões que nos vão alimentar para o nosso dia a dia, seja na vida pessoal como na profissional.  

2017 foi o primeiro ano  sem a Dr.ª. Lutegarda,  sentiu-se muito  a sua ausência assim como se sente o seu legado. Na Fundação AFID  a 

Drª Lutegarda deu suporte à implementação de várias técnicas de intervenção que se mostraram muito adequadas às patologias que 

atendemos nos nossos Lares, CAO´S, SAD, CRI e Creches. Com a Drª. Lutegarda a AFID cresceu em qualidade, em dinamismo e em servi-

ços. Com ela e, por ela foi criado a ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

 

O ano de 2017 foi um ano que iniciou com uma nova direcção na ERPI e no SAD.  O resultado destas mudanças foi em tudo positivo. Com 

as mudanças aparecem novas ideias, novas vontades, novos desafios.  A cada ano que passa conseguimos criar mais e melhores condi-

ções para os nossos clientes e conseguimos promover maior qualidade de vida quer nos nossos serviços dentro de portas quer no nosso 

apoio domiciliário.  Foi também no  ano que terminou que iniciamos um grande projeto, o projeto Une —Unidade de Neuroestimulação, 

projeto premiado na 5ª edição do BPI  Sénior. 

 

Nesta primeira edição da nossa Newsletter de 2018 desejamos a todos os nossos clientes, familiares , voluntários e colegas de trabalho 

um ano de 2018 cheio de boas vibrações e cheio de saúde.  

Brindamos-vos com as melhores fotos de 2017 ….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  - AFID Geração, Praça de São José, Amadora  - 210 962 170  
Serviço de Apoio Domiciliário—Centro Social de Reabilitação do Zambujal - Rua  Quinta do Paraíso, Alto Moinho - 214 724 040 

Siga-nos online 

 

Almoço dos Santos Populares Passeio a Fátima Dia dos Avós 

Passeio a GNR Passeio ao Oceanário Passeio ao Shopping 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
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EM REVISTA 

No passado dia 29 de Dezembro 

os clientes da ERPI foram assistir 

aos espectáculo “A Bela e o Mons-

tro no Gelo”, no CC Alegro em 

Alfragide. Os clientes da ERPI ado-

raram e questionaram logo quan-

do seria o próximo .  

Aniversários 

Orlando Lopes 

Dia 12 

“Faz pouco mais de um ano que trabalho na Fundação AFID diferença, e mais intensa-
mente na ERPI. Estou muito grato à Administração 
pela oportunidade em trabalhar numa instituição des-
te calibre, aos colegas directores pela maneira como 
receberam no seu grupo e principalmente aos meus 
colaboradores que todos os dias trabalham com afin-
co para que nada falte aos nossos idosos. Trabalhar na 
ERPI pode ser entendido como uma lição para a vida. 
Trabalhar para alguém como num futuro queremos 
que trabalhem para nós. Obrigado a todos e um feliz 
2018” 

Mauro Fonseca, Diretor adjunto de ERPI 
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Siga-nos online 

 

Carlos Correia 
              

   Dia 1 

Patrocínia Coquenin                                                             

Dia 19 

Testemunho 

Áurea Soutinho 

      Dia 1 

AGENDA* | Janeiro 

8 I  saída para cantar as janeiras na Sede 

11| Passeio ao C.C. Alegro I Alfragide 

15|  Ida ao café 

18I Visita Centro cultural  Malaposta I Lisboa 

25| Visita Centro cultural  Malaposta I Lisboa 

*Programa sujeito a alterações 

M. Luísa Rodrigues 

 Dia  6 

M. José António 

          Dia 20 

No passado dia 7 de Dezembro ocorreu o 

almoço de Natal do Serviço de Apoio do-

miciliário que teve lugar no CRZ—Centro 

de Recursos do Zambujal. A seguir ao al-

moço decorreu  um teatro do Grupo Feixe 

Luminoso e depois ainda contou com a 

atuação de um grupo de canto da ERPI.  

Decorreu no passado dia 17 a festa de Natal da ERPI. Foi grande a 

emoção ao vermos os nossos clientes 

actuarem tao bem no nosso espectá-

culo. Esta festa contou com casa 

cheia, com os familiares e amigos dos 

nossos clientes a marcarem presença. 

No último fim de semana do ano 

de 2017,  algumas clientes da ERPI 

tornaram-se estrelas de TV. Inês 

Lopes, Hermínia Simões, Patrocínia 

Coquenin e Antónia Rodrigues fo-

ram entrevistadas pela RTP1, no programa Sociedade Recreativa.  

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/

