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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles duis 

enim consequat genitus at. Sed, 

conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue blandit 

minim abbas oppeto commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at 

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu tate 

enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Destaques do Mês 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto modo. 

Feugait in obruo quae ingenium 

tristique elit vel natu meus. Molior 

torqueo capio velit loquor aptent ut 

erat feugiat pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at 

praemitto opto si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  
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proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

EDITORIAL 
 
A Associação tem vindo a 
realizar inúmeras reuniões 
com várias entidades e 
personalidades publicas 
portuguesas em 
consequência da organização 
do Congresso Internacional 
do Envelhecimento. 
 
Uma das conclusões 
retiradas destes contactos, 
extraordinariamente 
enriquecedores para nós, é 
que a preocupação com o 
envelhecimento e as 
questões que rodeiam esse 
fenómeno natural, são 
imensas porque no fundo 
todos pressentem o seu 
próprio envelhecimento sem 
que isso nunca fosse 
devidamente planeado e 
reflectido. 
 
Na verdade há uma 
tendência natural para nos 
defendermos do nosso 
próprio processo de 
envelhecimento nunca 
colocando as  questões 
que nos preocupam em 
relação às pessoas Idosas, 
como se elas também não 
viessem a passar pela nossa 
vida. 
 
Há muito eu defendia que 
não existiam idosos ricos. 
Hoje já percebi que existem 
mas que mesmo esses não 
se distinguem quando as 
situações são mais criticas 
pela simples razão da grande 
maioria nunca se ter 
preocupado profundamente 
com o seu envelhecimento. 
 
É tempo pois de olharmos 
para nós próprios, para 
todos, sem excepção, 
incluindo os decisores 
nacionais legitimamente 
eleitos, olharem para si 
próprios, reflectindo sobre se 
desejam que as ofertas, as 
atitudes e os 
comportamentos se 
mantenham como existem.  
 
Esta não é uma chantagem 
emocional. É uma realidade 
que talvez nos faça pensar 
que será melhor prepararmos 
a sociedade para o nosso 
próprio envelhecimento 
porque a sociedade está 
diferente e a rede informal e 
familiar de apoios está em 
extinção. Nos ricos e nos 
pobres. 
 
 

Rui Fontes 
Presidente da AAGI 
 

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GRANDE IDADE COM CANAL DE TELEVISÃO NA 

REDE MEO 

 

 

 

FORMAÇÃO: Terminaram os cursos de gestão organizacional de lares e casas de repouso em 

Lisboa e Faro, obtendo mais uma vez assinalável êxito reflectido na avaliação feita pelos participantes.  

A Associação tem já a decorrer a 20ª edição do curso em Lisboa e vai iniciar a 3ª edição no Porto e a 2ª edição 

em Coimbra. 

Pelas inúmeras solicitações que temos vamos ainda, antes do Congresso Internacional, que se realiza em Junho, 

abrir inscrições para mais uma edição do Curso em Lisboa, aconselhando todos os interessados a fazerem 

rapidamente a sua inscrição, através do link… 
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          SATISFAÇÃO DO CURSO DE FARO                                                            SATISFAÇÃO DO CURSO DE LISBOA 

 

 
A Associação Amigos da Grande Idade vai hoje ser recebida pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Solidariedade e 

Segurança Social, Dr.,. Marco António Costa. A Associação far-se-á representar pelo Presidente e pelo Vice-Presidente e 

pretende transmitir as suas preocupações sobre o envelhecimento em Portugal e as suas iniciativas enquadradas no Ano Europeu 

do Envelhecimento Activo e Solidariedade Intergeracional. Sobre esta audiência daremos notícias nos próximos dias. 

 

 
 

A televisão Porto Canal vai tratar das questões do envelhecimento e das pessoas idosas no seu programa 

de terça-feira, dia 21 que via para o ar às 23.00 horas. Para este programa foi convidada a Associação que 

se fará representar pelo seu Presidente. 

Esta é mais uma oportunidade de divulgarmos as ideias e os projectos da Associação Amigos da Grande 

Idade. Após intervenções já realizadas este ano na TSF, RTP 1 e MVM a Associação é mais uma vez 

chamada a tratar de questões que se prendem com as preocupações com a área do envelhecimento em 

Portugal. 
 

 

 

AUDIÊNCIA COM O EXMO. SENHOR 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO VAI ESTAR EM 

DIRECTO NA TELEVISÃO PORTO CANAL NA 

PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 21 DE FEVEREIRO, 

ÀS 23.00 HORAS 
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