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... ACONTECEU

Com esta Folha

Informativa
pretendemos
divulgar notícias
relacionadas com
as Antigas Alunas
e as atividades
desenvolvidas
pela nossa
Associação.

•

22 de julho

o

Passeio de residentes do Lar ao Museu
da Eletricidade

•

•

3 de outubro (16h00)
Inauguração da exposição de
fotografia sobre a história do Lar da
AAAIO – “De Odivelas a Carnide: a
nossa Casa” – com apoio da AA M.
Margarida Pereira-Müller

5 de agosto
Passeio de residentes do Lar ao
Miradouro de S. Pedro de Alcântara

Local: Lar Nova Casa

19 de agosto
Passeio de residentes do Lar ao Museu
Bordalo Pinheiro

•
Partilhe connosco
informação que
considere
pertinente
enviando os seus
contributos para o
endereço

EM BREVE...

20 de agosto
Foi contratada uma animadora cultural
para o Lar Nova Casa, nos termos da
legislação em vigor para as Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas
(ERPI).

•

setembro
Para maior segurança dos residentes
na Nova Casa, foi instalado um portão
novo no acesso às instalações e ao
jardim.

geral@aaaio.pt

•

o

29 de setembro
A AAAIO reuniu com o vereador
responsável pelo pelouro do Turismo,
da Câmara Municipal de Odivelas.

Sede
Anexo à Casa do Capelão / Instituto de Odivelas
Largo D. Dinis - 2675-332 Odivelas
Telf./Fax: 217 119 220
	
  
Lar "Nova Casa"
Quartel da Formação, Largo da Luz - 1600-498 Lisboa
Telf./Fax: 217 119 220

7 de outubro
Visita dos residentes do Lar ao
Museu de Santo António

25 de setembro
A AAAIO participou na abertura do II
Festival da Marmelada Branca
de Odivelas e acompanhou a visita
guiada ao Mosteiro.

•

o

outubro (data a anunciar)
Inauguração do espaço de cinema
na Sala do Conventinho (Lar Nova
Casa) com a presença das
Associadas e Amigos da AAAIO que
contribuíram para a aquisição do
novo televisor.

Siga-nos em:
www.aaaio.pt
https://www.facebook.com/www.aaaio.pt?fref=ts

