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EQUIPA CORFEBOL|TORNEIO NACIONAL|DEZEMBRO 2017

No dia 14 de dezembro, a equipa de corfebol da Fundação AFID Diferença participou na fase final do II Torneio de
Corfebol Adaptado, organizado pela Federação Portuguesa de Corfebol.
Foi com imenso orgulho, raça e atitude que esta equipa deu o seu esforço, suor e lágrimas em cada jogo e foi com o
mesmo orgulho que receberam o terceiro lugar nesta final tão disputada.
Esta vitória tornou-se ainda mais significativa por ser dia de aniversário da nossa querida Dra. Maria Lutegarda. A
equipa dedicou-lhe com todo o carinho e lembrança este prémio como singela homenagem.
Grupo de Inclusão

“Gostei do Torneio de Corfebol não só porque ficámos em terceiro lugar, mas também porque me diverti muito. Foi
um dia muito importante porque fizemos uma homenagem à Dra. Lutegarda por ser o seu dia de aniversário e
espero que o Torneio de 2018 seja ainda melhor”. Rafael Santos

Fotos : Grupo de Inclusão

“Gostei de jogar Corfebol. Foi bom ganhar e participar em todos os jogos. Ganhámos uma medalha, duas bolas e
um cesto para a Afid. Ganhámos uma taça. No próximo ano 2018, queremos jogar outra vez Corfebol e treinar para
ser a melhor equipa do mundo e participar em muitos jogos .Fiquei feliz por ter marcado um cesto de muito longe;
adorei os jogos de hoje e também de ver os outros a jogar. Foi um dia muito feliz para para mim”.Luís Pezinho
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“Adorei participar neste Torneio, gostei muito de jogar e de marcar um cesto” Sofia ferreira

Fotos : Grupo de Inclusão

“O dia de hoje foi muito importante. Quero treinar sempre mais. Cada vez mais estamos-nos a sentir mais fortes
enquanto equipa.” Cleusa Jandira
“Eu gostei muito do Torneio de Corfebol. Foi muito competitivo e fiquei muito contente, porque a AFID ficou em
terceiro lugar.Recebemos mais um poste de Corfebol e também duas bolas .Gostei muito de jogar com os meus
colegas e também de conhecer os adversários . Eu achei que em alguns jogos os árbitros não foram muito justos
com a aquipa AFID”.Pedro Carvalho

Fotos : Grupo de Inclusão

“Jogámos bem! Jogámos e ganhámos com muita força. Foi divertido, senti-me muito bem ficámos em terceiro lugar
e ganhámos um prémio que foi um poste de Corfebol e uma medalha que me deixou muito contente”.
Paulo Moreira
“Gostei de jogar com os meus colegas, fiquei muito contente, porque marquei um cesto e porque recebi uma
medalha”. Marco Correia
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“Foi um enorme orgulho termos ficado em terceiro lugar no Corfebol adaptad. Ffoi uma sensação de ansiedade
como nunca senti até ao final do Torneio”. Jéssica Boneco
“Foi um momento de muito orgulho em equipa por termos conseguido ganhar o terceiro lugar. Ffoi uma grande
vitória e espero que continuemos a ganhar mais prémios” Hernâni Brazia

Fotos : Grupo de Inclusão

PARABÉNS EQUIPA !

Foto : Departamento Marketing e Comunicação
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FESTA DE NATAL|AFIDREAB|DEZEMBRO 2017
“No passado dia 16 de Dezembro houve magia no Colégio São João de Brito, em Lisboa!
Realizou-se a Festa de Natal da AFIDReab em que os clientes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) foram
autênticas vedetas. A eles, juntaram-se os jovens do grupo AFIDRitmo, AFIDance, da Formação Profissional e um
grupo de idosos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Edifício Geração.
O mote foi o Mago de Natal, em que os Reis Magos (Domingos Semedo, Ivo Félix e Marco Ferraz), juntamente com
a Estrela Guia (Ricardo Galante), percorreram os cinco continentes.
Cada grupo de CAO representava um continente, havendo espaço para que cada um dos clientes pudesse participar
do seu jeito. Foram vários dias de ensaios com muito esforço, dedicação, com ânimo e desânimo, mas que no final
valeu muito a pena! Ver a felicidade no rosto dos nossos clientes é o nosso maior sucesso!
Esta festa não teria sido possível sem o empenho de toda a equipa Fundação AFID Diferença, em particular do CAO,
que, desde a elaboração do guião, à apresentação, à criação de figurinos, adereços e cenários demonstrou toda a
sua energia e potencial, superando todas as expetativas. A todos eles um grande bem-haja! Um agradecimento
especial à musicoterapeuta Margarida Arcanjo, grande impulsionadora desta aventura!
Agradecemos ainda o apoio e a disponibilidade das famílias, que estiveram em grande número na Festa. E por
último, à Direção da Fundação AFID por continuar a acreditar, a confiar e a desafiar as suas equipas!
E para o ano há mais Natal! Até lá!”.
Marta Rodrigues
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“No dia 16 de Dezembro de 2017 tivemos a nossa festa de Natal da Afid. Foi uma tarde diferente e engraçada
passada com amigos e família. Diverti-me muito. Gostei de fazer o meu papel e de estar em palco. As outras
actuações foram giras e gostei da última parte da festa, em que todos os clientes e colaboradores da Fundação Afid
Diferença subiram ao palco para cantar o hino da Afid. Foi um momento incrível que ficará para sempre nos nossos
corações”. Catarina Seixo

“Gostei de representar África com os meus colegas e com as colaboradoras Maria João e Sofia Pinto foi muito
divertido. Gostei muito de ver todas as actuações principalmente a AFIDance.” André Paulo

“Foi muito especial ver a actuação da Paula Lança com a sua família. Gostei muito de cantar o hino com o grupo
todo e com a Margarida e o professor João fiquei muito feliz com a festa”. Sofia Ferreira
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“Eu gostei muito da festa. Foi a melhor festa do mundo e adorei ser a rainha da Grécia”. Mafalda Damâso
“A festa foi muito bonita e gostei muito de ser rainha de França”. Patrícia Branco

“A nossa festa de Natal foi do melhor: as danças, o teatro, os idosos tudo foi o máximo, até os improvisos do teatro
foi muito engraçado. Como sabem fui o Baltazar dos Reis Magos e adorei”. Domingos Semedo

“Gostei muito de apresentar a dança com os meus colegas. A festa foi muito divertida. Os meus pais gostaram
imenso de me verem a dançar no palco com os meus colegas”. Rita Granadeiro
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“ Gostei de participar com o meu grupo e com a AFIDance. A minha família também gostou muito”. David Miguel
“Na minha opinião, a festa de Natal da AFID 2017 foi muito gira. Todos os grupos atuaram os jovens e idosos
participaram com alegria e empenho e embora não houvesse muito tempo para ensaios correu tudo muito bem”.
Elizabete Garcia
“Gostei muito da Festa de Natal. É um convívio cheio de alegria onde se junta toda a família AFID para celebrar esta
quadra natalícia. Por outro lado, estava nervoso e entusiasmado para entrar em palco e ter a responsabilidade de
representar o continente africano e a alegria do seu povo que embora não tenham muita riqueza têm sempre um
sorriso para dar. Para mim foi muito bom, porque entre o nervosismo e a atuação também consegui esboçar um
sorriso. Adorei ver as atuações dos meus colegas, em especial da personagem da Estrela que mostrou e evidenciou
que ainda não estava incluída na sociadade e nem no mundo, por isso ela passado décadas quebrou o silêncio”..
Daniel Pinto

“Gostei muito da festa de natal. Cantei no coro do grupo de Inclusão e adorei os Reis Magos e também a
AFIDRitmo. Gostei da música que dancei com o meu grupo da AFIDance”. Luis Pézinho
“Foi a primeira vez que andei de metro sozinho com um colega para ir atuar no Colégio São João de Brito. Gostei de
todas as actuações mas a minha preferida foi a apresentação dos reis magos e da estrela que meteram toda a
gente a rir de emoção”. Hernâni Brázia
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AFIDANCE|CAO|DEZEMBRO 2017

A AFIDance nasceu da vontade de criar um espaço e um coletivo com o objetivo de promoção da integração da
pessoa com deficiência através da dança e da sua capacidade de expressão pelo movimento.
Com mais de 10 anos este coletivo tem colaborado com diversas instituições, empresas e organizações, públicas e
privadas, na difusão e divulgação da dança.
Atualmente com 14 intérpretes e coordenação artística, coreográfica e pedagógica do bailarino e coreógrafo Bruno
Rodrigues, a AFIDance mantém como seu objetivo a criação de espetáculos, workshops, vídeo-dança e parcerias
artísticas num caminho para a divulgação do seu trabalho.
No seu historial conta atualmente com diferentes espetáculos e atividades em território nacional. Em 2011, a
AFIDance em parceria, chegou à final do concurso televisivo “Portugal tem Talento”.
Todos assumem um papel dentro do coletivo no expoente máximo das suas capacidades e ambições! A AFIDance é,
e assume-se como um grupo de pessoas que se manifesta por e através da dança nas suas mais diversas
manifestações artísticas.

No final do ano de 2017 a AFIDance apresentou-se várias vezes em palco, com a sua mais recente criação,
intitulada Momento(s) em duas versões complementares, para 7 e 12 intérpretes.
Momento(s) - instantes, ápices, segundos, minutos e horas. O que acontece num momento apenas nele é realidade,
mas na memória perdura e no corpo mantém-se. Átomos de tempo.
Coreografia: Bruno Rodrigues; Edição Musical: Bruno Rodrigues; Música: Ekkehard Ehlers; Shore; Laurel Hallo; Last
Days
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No festival EXPRESSARTE 2017, realizado na Moita, e promovido pela APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal, a AFIDance foi destacada por apresentar "...uma performance de
dança contemporânea com uma qualidade notória, passando visivelmente de um grupo de jovens com deficiência a
um grupo de jovens bailarinos que encantaram os presentes pela excelência", tal como se pode ler numa notícia no
site daquele Município.
Também nas celebrações do INR no passado dia 3 de Dezembro, no Centro Comercial Colombo, a AFIDance
recebeu os melhores elogios ao seu empenho, profissionalismo e mensagem. Por momentos, todas as pessoas do
público mergulharam numa experiência artística de partilha, fazendo um silêncio que não se tinha escutado. A
atenção no trabalho e nos bailarinos. A abstração da peça apresentada foi elogiada pelo ator Paulo Matos,
apresentador do evento.

Neste final de ano ainda existiu a Gala do Deporto, organizada pelo Município da Amadora, onde tivemos o prazer
de partilhar o palco com muitos grupos e companhias das mais variadas áreas, numa celebração da excelência,
como afirmou a Presidente do município no seu discurso de abertura. Foi exatamente está a palavra usada também
pela equipa técnica que acompanhava os artistas em palco e pela atriz Carla Chambel que estava presente:
“excelente”!
Uma vez mais estivemos presentes na festa de Natal com uma adaptação da peça anteriormente apresentada para
14 bailarinos. Foi criado também um momento de interação com o público numa celebração da partilha natalícia.
A AFIDance ensaia três vezes por semana em ensaios de criação, repertório, pesquisa e manutenção/evolução
técnica.
Foi também no último mês do ano que definimos uma nova sinopse para o coletivo AFIDance acompanhada com
uma sessão de fotografia para acompanhar esta evolução/redefinição.
Este foi um final de ano com imenso trabalho e esforço, dedicação, conquistas e vitórias.
Os próximos tempos vão ser certamente ainda melhores, com mais projetos e apresentações. Sabemos que temos
ainda muito que crescer, mas sabemos também que todos juntos o conseguimos… e vamos conseguir!
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JANEIRO
Os nossos parabéns a todos os aniversariantes!

NUNO GEADA

MAFALDA DÂMASO

ANA CLARA

GONÇALO GAIÃO

LEONOR GONÇALVES

JOAO PEDRO

A equipa do Jornal recomenda uma visita !

Aproxima-se o dia dos Namorados!
Surpreenda a sua cara metade com um miminho.
Venha à nossa Feira dos Amores.
Próxima sexta-feira, dia 9 de Fevereiro de 2018, das 12h às 18h,
no Espaço Vida da Fundação AFID Diferença.
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SARA PEDROSO

LUÍS SILVA
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Propriedade:
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Direção:
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Edição/ Redação:
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Contactos
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