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GRUPO SÉNIOR|ESTÁDIO DA LUZ |OUTUBRO 2017
No dia 3 de outubro, a sala do Grupo Sénior do CAO realizou uma visita ao Estádio da Luz e ao Museu Cosme
Damião .
Os clientes Ana Judite, Fátima, Helena Lança, Isabel, Luis, Rogério e íilvia foram acompanhadas pelos colaboradores
Carla Rei ,Michele Santos e Nuno Lacerda.
A viagem ao mundo encantado…
Realizámos uma viagem aos balneários e bancadas onde ficámos sentados por alguns minutos a sentir a sensação
do que seria ver um jogo de futebol. Fomos conhecer as águias Vitória, Luz e Esperança e ficámos encantados com
as suas bravuras. Por último, o Grupo Sénior foi conhecer o Museu Cosme e Damião: uma visita ao templo sagrado
das suas vitórias.

Grupo Sénior
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GRUPO INCLUSÃO E CSA|TORNEIO DE CORFEBOL|OUTUBRO 2017
A equipa de Corfebol da Fundação AFID participou no dia 23 de Outubro no II Torneio de Corfebol Adaptado, da
região de Lisboa, organizado pela Federação Portuguesa de Corfebol. Foi com muito esforço, dedicação e alegria
que alcançámos um merecido 3º lugar, que nos permitiu o acesso direto à fase final deste torneio, que se realizará
em dezembro, em data a confirmar. Parabéns a todos os participantes e apoiantes!
“Gostei muito de jogar no torneio e ficar em terceiro lugar. Vamos para a final”. Sofia Ferreira
“Foi bom participar na equipa de Corfebol e de passarmos para as meias finais. Marquei 4 cestos. Gostei muito de
ver as outras equipas a jogar”. Luis Pézinho

“Gostei imenso de jogar Corfebo. Tentei fazer bem as marcações ao meu colega para tentar apanhar a bola e
marcar contra os outros. Foi um dia divertido.” Rita Granadeiro

“Gostei deste campeonato foi difícil mas conseguimos passar para a final”. Hernâni Brázia
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GRUPO ARTÍSTICO OFICINAL|PRÉMIOS|OUTUBRO 2017
É com muito orgulho que a AFID confirma mais uma vez a sua participação no concurso Arte e Criatividade que a
Câmara Municipal de Almada promove todos os anos para dar a conhecer trabalhos de artistas com deficiência
inteletual.
Nesta edição participámos com mais de 60 trabalhos individuais e coletivos que estiveram expostos ao público na
Oficina da Cultura, junto à praça S. João Baptista em Almada, juntamente com trabalhos de outras instituições de
todo o país que também participaram no concurso.
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GRUPO ARTÍSTICO OFICINAL|PRÉMIOS|OUTUBRO 2017
Alegramo-nos muito em partilhar a notícia de que 3 dos nossos trabalhos foram premiados, a saber:
. A pintura "Dinossauro Aquático" de Nuno Geada, com uma menção honrosa;
. O trabalho coletivo de Tecelagem "Montanha Mágica" com o segundo prémio da sua categoria;
. O trabalho coletivo de Pintura "O Espanto de Ver", álbum de fotografias de pinhole que resultou da residência
artística das artistas Marta Silva e Anabela Mota, com o segundo prémio da sua categoria.

É mais uma confirmação do talento dos nossos artistas e um reconhecimento do esforço de todos os que fazem
parte do dia a dia das nossas oficinas e da instituição. Sem a ajuda de todos nada disto seria possível.

Nuno Lacerda
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GRUPO ARTíSTICO OFICINAL|PRÉMIOS|OUTUBRO 2017

Esta peça foi idealizada e realizada ao longo
dos últimos dois a anos de trabalho na oficina
de tecelagem manual. Durante este percurso
os autores participaram na escolha das cores
a aplicar em cada pedaço de tecelagem que
no final se transformou num todo. Os
materiais são diversos e as técnicas também.
No final da concretização da peça vários
nomes foram sugeridos, ficando então o
nome de “Montanha Mágica”.
Os artesãos premiados são: Ana Rita Pimenta,
Filipe Guedes, Ana Cristina Brás, Marina
Capela e João Nabais.

Isabel Ribeiro

“Senti-me muito feliz ao ganhar o segundo prémio de tecelagem no Arte e Criatividade. Gostei muito de participar
na elaboração da peça Montanha Mágica. Não estava à espera, fiquei muito surpreendida. Foi o meu primeiro
trabalho no Atelier de Tecelagem, fiquei muito orgulhosa. Quero continuar a participar e a ganhar”.
Ana Rita Pimenta

“Fiquei muito feliz e nervosa.Gostei de fazer a peça Montanha Mágica. Fiquei muito orgulhosa”.
Marina Capela

“Achei que foi bom ganhar o prémio. Fiquei satisfeito”. Filipe Guedes
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Outubro

Os nossos parabéns a todos os aniversariantes!

Ricardo Souto

Filipa Santos
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Jéssica Boneco

Andreia Bulhão

Miguel Xavier

André Paulo
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