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NEWSLETTER
EDITORIAL
Caro Associado,
Encontrando-nos no final de
2021, é altura de fazer o balanço.
Assim, foi mais um ano
desafiante, cheio de altos e
baixos, conforme a evolução das
medidas de contenção do vírus
covid19. Aquando da primeira
crise, no 1º trimestre, cingimos
as atividades ao online e àquelas
que eram essenciais (refeitórios
e biblioteca). Com a melhoria da
situação sanitária regressaram
os espetáculos e as atividades
ao ar livre. Paralelamente, com a
evolução do processo de
vacinação e o chegar do calor
foram sendo realizadas mais
atividades, sendo certo que
continuámos a privilegiar o
núcleo familiar.
Contudo, com o aparecimento
da nova variante Omicron,
mesmo no final do ano, já em
dezembro, tivemos de adiar as
festas de natal presenciais.
Enfim, vamos acreditar que 2022
será melhor!

NUNO GONÇALVES

ENCONTRO EM FERREIRA DO ZÊZERE
No início do mês de dezembro juntamos quase 60 pessoas
nas instalações do SBSI. No sábado, da parte da tarde,
realizamos um passeio de barco a partir da belíssima aldeia
de Dornes. Ao final do dia, tivemos uma prova de mel da
região, que muito agradou aos presentes. No domingo, pela
manhã, foi possível efetuar uma caminhada de quase 10 kms
e que permitiu aos participantes conhecerem melhor as
belezas daquela zona do país.

NATAL

O NATAL FOI CANCELADO
Aparentemente um de vocês disse ao
Pai Natal que se tinha portado bem
este ano…
…ele morreu
de tanto rir!

Ainda não foi em 2021 que regressaram o Circo de Natal e
as Festas Locais. O aumento da incidência da Pandemia
conduziu ao aumento do risco e, por precaução e
indicação do Gabinete de Gestão de Crise, cingimos o
Natal à entrega das prendas nos diversos locais de
trabalho (quase 2000), assim como as respetivas
embalagens de doces. Sempre do agrado dos nossos
petizes e para alegria de todos, renovamos a esperança de
que, no próximo ano, seja finalmente, o ano de regresso à
normalidade.

"LEMBRANÇAS DE NATAL EM CROCHET”
ON LINE
No passado dia 19 realizamos um workshop online,
para aprender a fazer uma lembrança de Natal. A
formadora Paula Vidal, veio ensinar-nos a fazer fitas
para o cabelo em crochê e que resultou em uma
tarde muito bem passada e divertida.
Como terá sido o resultado final das fitas dos
participantes?
Brevemente, disponibilizaremos a gravação no portal
dos Serviços Sociais.
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