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Siga-nos online 

 

Janeiro é por regra  um mês introspectivo e um mês de resoluções…algumas delas ambiciosas outras mais pragmáticas. O importante é que as 

tenhamos. São os metas que definimos que nos fazem mover no nosso dia-a-dia e estas não deixam de existir simplesmente porque vamos 

avançando na idade.                          

O nosso ano de 2016 foi um ano pautado por risos, gargalhadas, afetos mas também um ano de lágrimas e tristeza. Infelizmente, também fazem 

parte. O ano de 2017 é um ano que traz consigo mudanças, uma nova direção e uma nova equipa técnica na nossa Estrutura Residencial. As 

mudanças são comummente por nós aceites com alguma dificuldade, ou não sejamos nós um ser  de hábitos. No entanto, estas poderão ser 

positivas.  Em 2017 continuaremos fortemente empenhados na promoção de qualidade de vida dos seniores, quer daqueles que se encontram 

na nossa estrutura residencial, quer dos que apoiamos  diariamente no domicílio e ainda dos que recorrem à nossa instituição com necessidade 

de encaminhamento e apoio social.  

Desejamos a todos os nossos clientes, familiares e colegas um ano de 2017 repleto de boa energia. Nesta primeira edição da nossa Newsletter 

de 2017 brindamos-vos com algumas das melhores fotos de 2016. Fotografias que espelham momentos. “Porque a vida é feita de pequenos 

momentos...momentos que se tornam grandes quando compartilhados com as pessoas que gostamos”! 

Andreia Oliveira | Assistente Social 

Um próspero 2017! 

Museu dos Coches (Janeiro 2016) 

Torre de Belém (Março 2016) Aula de canto com o Prof. João 

Silva  (Abril 2016) 

Torneio de Boccia (Fevereiro 2016) 

Grupo de percussão  

(Maio 2016) 

Momento de 

convívio entre os 

nossos seniores e as 

crianças da creche. 

Atividade 

intergeracional 

(Fevereiro 2016) 

Almoço de convívio Fátima SAD + ERPI (Junho 2016) 

A visita de um amigo 

especial (Agosto 2016) 

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

O mês de Dezembro foi marcado pelas festividades de Natal e pela entrada no novo ano. 

No dia 09 de Dezembro ocorreu a Festa de Natal do SAD que teve lugar no Centro de Re-

cursos do Zambujal. A festa foi marcada por um almoço de Natal a que se seguiu a partici-

pação de vários convidados que animaram a respetiva festa. De entre os convidados desta-

ca-se a Associação de Reformados da Damaia e o coro de colaboradores da AFID. Ambos 

trouxeram a música e a alegria para a festa.  Os nossos seniores foram presenteados este 

ano com um cachecol para aquecer neste inverno e com um bolo-rei.  

No dia 18  a festa decorreu na nossa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. O convívio  

concretizou-se num lanche partilhado onde houve também lugar para várias atuações. 

Tivemos a participação especial da AFIDance, grupo de dança contemporânea composto 

por jovens do Centro de Atividades Ocupacionais da AFID, tivemos a animada atuação do 

grupo Geração85, grupo de canto constituído pelos nossos clientes da ERPI e mais uma vez 

a atuação do coro da AFID.  

Na véspera de Natal, tal como vem sendo habitual, celebrou-se a Ceia de Natal juntando 

clientes e familiares e no dia 26 os clientes da ERPI assistiram à  Missa de Natal que foi ce-

lebrada na Capela do AFID Geração. 

Dia 31 os nossos clientes festejaram a entrada no novo ano com um jantar especial, onde 

às doze badaladas, não faltaram as tradicionais passas. 

Aniversários 

Carlos Correia | 1 

“Vão fazer 11 anos que trabalho na AFID, 
com pessoas que tanto me têm ensinado. 
Estou muito grata por todas as oportunida-
des que me têm sido dadas! 

Trabalhar no SAD foi muito gratificante. 
Obrigada a todos/as os que comigo cami-
nharam neste serviço tao importante para 
os mais idosos e dependentes que se en-
contram nas suas casas. Este ano vou abra-
çar este novo desafio mas na mesma área, 
com a mesma população que diariamente 
me desafia, mas agora na  Resposta social 
ERPI. Continuarei com o empenho, dedica-
ção e carinho que sempre me moveram! 
Trabalhar na AFID tem sido muito gratifi-
cante!” 
 
Diana Correia 
Diretora da ERPI 
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Mª Celeste Serrano | 2 

José Magalhães | 6 

Mª Luisa Rodrigues | 6 

Não deixem de visitar, até dia 11 de Janeiro, o 

presépio que está exposto na Sede da AFID. O 

presépio é constituído por um total de 188 

peças de cerâmica feitas pelos alunos da uni-

dade artístico-oficinal do Centro de Atividades 

Ocupacionais da Fundação. O presépio foi 

inaugurado com a tradicional presença da 

Dr.ª Maria Cavaco Silva  e também com a Pre-

sidente da Câmara da Amadora, Dr.ª Carla 

Tavares. A cerimónia de inauguração teve 

como objetivo prestar homenagem à Dr.ª 

Maria Lutegarda Justo, com a atribuição do 

seu nome ao Auditório Fundação AFID Dife-

rença. 

Presépio Fundação AFID 

António Orlando | 12 

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

