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Celebração do Dia dos Avós
O Dia dos Avós é comemorado a 26 de Julho. O dia dos avós
em Portugal iniciou-se devido a uma senhora residente de Penafiel, conhecida por D. Aninhas avó de quatro netas e dois
netos. Durante os anos 80 D. Aninhas achava que o os avós
não eram reconhecidos nem tinham a atenção merecida. Assim viajou por vários países, tornando-se missionária desta
causa. A data escolhida para esta celebração foi o dia de Santa
Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da igreja católica
evangelhos apócrifos seriam pais de Maria e, portanto, avós
de Jesus Cristo.

e

Para a população, este dia representa a oportunidade para
prestar homenagem aos avós de sua família, e nós não podíamos deixar de o comemorar na nossa ERPI como já é habito!
Para os avós que vivem na ERPI este dia foi vivido com muito entusiasmo. Os clientes da ERPI tiveram a oportunidade não só de ter a visita dos seus familiares como alguns tiveram a
sorte de poder sair para passear com os mesmos. As crianças da Creche Geração também
presentearam os nossos clientes com uma lembrança que veio aquecer o coração de todos, lembrando o bom que é ser avô/avó. Foi um dia muito especial para todos.
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EM REVISTA
No mês de Agosto fomos passear por Belém, onde os nossos clientes puderam desfrutar da natureza. Nele o sol fez uma visita e deu ainda mais
sentido a este dia marcando-o com boa disposição.
E quem não gosta de um passeia ao ar livre?

Nos tempos em que se volta a normalidade , aqui
na nossa ERPI as visitas sejam elas presenciais ou
virtuais são sempre momentos de encontro, partilha e de matar saudades!
Os nossos clientes aproveitam para ver, desfrutar
da companhia dos seus familiares e assim “dar
dois dedos de conversa”.

Este dia foi marcado pela Sessão de Movimento
onde a promoção do bem-estar físico para todos
os nossos clientes é essencial.
Na nossa ERPI e em conjunto com as nossas técnicas a Sessão decorreu com energia e dinâmica.

Testemunho
Pertenço à família AFID há sensivelmente 2
anos. Iniciei na AFID enquanto estagio profissional e tive a sorte de puder continuar a exercer funções enquanto assistente social na área
sénior. Actualmente sou assistente social na
ERPI e no Serviço de Apoio Domiciliário . É bastante gratificante puder fazer a diferença na
vida deste público-alvo, melhorando as suas rotinas e promover
um estilo de vida mais saudável. São pessoas com muita história e
por vezes muito frágeis que precisam da nossa intervenção.
Cátia Andrade , Assistente Social
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Aniversários Clientes ERPI e Clientes da Unidade de Neuro-Estimulação
Carlos Duarte
Dia 01/07

Maria Eugénia Martins
Dia 01/08

Américo Nascimento
Dia 05/07

Mário Repas
10/08

Celina Freitas
Dia 27/07

Fernando Verganista
Dia 21/07

Maria Georgina Maia
Dia 13/08

Ricardo Morais
Dia 30/08
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