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CAO|REALIZAÇÃO DE SONHOS |MARÇO|2018
No dia 23 de Fevereiro, um grupo de clientes do Centro de Atividades Ocupacionais da Fundação Afid Diferença
acompanhados por duas colaboradoras do CAO, deram um pulo ao IKEA afim de tirarem uma fotografia com os
famosos lucotores da Rádio Comercial do Programa das Manhãs: Nuno Markl, Vasco Palmerim, Vera Fernandes e
Pedro Ribeiro.
O tempo que antecedeu a saída para o IKEA foram momentos de grande extâse e agitação dos clientes por estarem
a poucos metros e minutos de conhecerem os lucotores que os acompanham durante algumas manhãs da semana.
Houve tempo ainda para beberem alguma coisa quente e petiscarem um docinho.
“Não é todos os dias que vimos uma rádio ao vivo.” Daniel Pinto

Fotos: Grupo de Inclusão

“Foi fantástico ter conhecido o Nuno Markl, Vasco Palmerim, Vera Fernandes e Pedro Ribeiro. Foi um momento
divertido e único. Falei com eles sobre o meu Sporting e sobre o Benfica! A Vera Fernandes disse-me que não tinha
clube! Mostrámos-lhes a nossa revista da Afid e eles falaram sobre as nossas atividades. Falaram sobre nós termos
ido ao Sport Lisboa Benfica ver o treino de várias modalidades. O Vasco Palmerim falou sobre o Sporting. Elogiei o
Nuno Markl sobre o programa ‘O Homem que mordeu o Cão’. Falei com o Pedro Ribeiro sobre o programa dele ‘O
mais futebol’. Foi uma manhã inesquecível. Dei um beijinho à Vera Fernandes. Tirámos fotos.” Ivo Barata
“Gostei muito de ver o Vasco Palmerim e o Pedro Ribeiro. Falei com eles e dei a conhecer o nosso jornal ‘Dá a Vez e
Dá a Voz’. Foi uma atividade espetacular; nunca me vou esquecer deste dia”. Sofia Ferreira
“Ofereci a revista da Afid ao Vasco Palmerim e ele abriu e viu a revista. Falei com o Pedro Ribeiro sobre a Afid.
Tirámos fotografias. Senti-me muito bem.” Pedro Passos
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Torneio de Natação Cidade de Setúbal – Azeitão
No passado dia 20 de Fevereiro de 2018, a AFIDSport participou no “XX Encontro de Actividades Aquáticas Cidade
de Setúbal” realizado nas Piscinas Municipais de Azeitão.
O Encontro foi repleto de emoção e muito convívio. Em termos competitivos os nossos nadadores voltaram a estar
em destaque quer individual quer colectivamente, estando por isso de parabéns.
Aproveitámos para almoçar no jardim ao lado das piscinas e aproveitar ao máximo o dia solarengo.
Para terminar, e já um clássico na nossa deslocação a Azeitão, fomos saborear as deliciosas e afamadas tortas.

Marco Ferraz

Fotos: Marco Ferraz
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SEM FILTRO
A exposição Sem Filtro, mostra de trabalhos dos artistas da AFID, AMORAMA, CERCIAMA e RECOMEÇO esteve
exposto na Galeria Artur Bual no mês de março.
Este espaço, que já nos é tão familiar, acolheu num dos dias da exposição um encontro entre as quatro instituições
e dinamizado pelas participações da AFIDritmo e AFIDance. O evento culminou com um momento de improviso
musical com a nossa musicoterapeuta Margarida Arcanjo, durante o qual todos os presentes puderam expressar a
sua alegria através do canto ou do acompanhamento com instrumentos de percussão.
Foi nesse espírito festivo que vos convidámos a visitar e a deixarem-se encantar pela beleza das muitas obras
expostas nesta casa que é vossa também.
Nuno Lacerda

"A exposição Sem Filtro foi palco para mais dois eventos organizados pela Recomeço e pela Cerciama. De danças
em grupo a um teatro de marionetas, foram duas tardes cheias de animação e experiências novas!"
Nuno Lacerda

4
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A loja e galeria de Arte "A Arte da Terra" é um espaço rústico encantador junto à Sé de Lisboa e uma paragem
obrigatória para milhares de turistas que visitam a nossa capital e ali encontram alguns dos melhores produtos do
artesanato português. É já desde 2011 que esta casa de referência tem mostrado as produções das oficinas
artísticas da AFID lado a lado com os mais reconhecidos artistas e artesãos do país, reconhecendo e legitimando a
qualidade do nosso trabalho. Este ano porém foi-nos lançado o desafio de apresentar na zona reservada às
exposições temporárias uma mostra dedicada aos nossos artistas. Assim surgiu a exposição que esteve patente de
1 a 15 de Março e que contou com trabalhos de Cerâmica, Modelagem de Papel, Pintura, Gravura, e Têxtil.
O título escolhido para a exposição, (A)MOSTRA faz um jogo de palavras que nos lembra que a explosão de cores, a
delicadeza das formas e a sinceridade dos temas que encontramos nestes trabalhos são apenas uma pequena parte
do enorme talento de que os nossos artistas diariamente fazem prova.

Fotos : Filipa Santos

“Fui a uma inauguração no dia 1 de março de 2018 na loja da Arte da Terra. Fui ver um quadro de tapeçaria que se
chama Catedral da Primavera que fui eu que fiz. Gostei muito. Quero muito agradecer às pessoas que foram ver a
minha exposição. Estava lá a doutora Maria Cavaco Silva e a responsável pela loja D. Filomena Frade. Tirei
fotografias com as pessoas responsáveis da Afid. Vi os trabalhos dos colegas da Pintura, Tecelagem, Papel e
Cerâmica. Foi uma noite bem passada”. Filipa Santos
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Os jogadores Alex Pinto e Diogo Mendes do Sport Lisboa e Benfica visitaram a Afid no dia 06 de Março. Foi uma
tarde diferente para os clientes que receberam dos jogadores cachecóis e autógrafos.
Os jogadores participaram ainda numa aula de pintura onde sujaram as mãos com tinta, pintando os seus retratos.
Muito obrigado pelo vosso carinho, Fundação Sport Lisboa e Benfica e aguardamos mais visitas.

Fotos: Marketing

“Gostei muito de ver os jogadores da equipa B do Benfica. Eles são meus amigos porque nos ofereceram cachecóis”.
Luis Pezinho
“Eu gostei muito, foi muito fixe estar com os jogadores do Benfica a pintar uma tela”. Marcelo Durão
“Eu gostei muito de tirar uma foto com os jogadores”. Marina Capela
“Gostei muito deles”. Mafalda Dâmaso
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Realizou-se no dia 16 de março de 2018, a feira do Dia do Pai com produtos produzidos por todos os Grupos que
constituem o Centro de Atividades Ocupacionais.
Este ano ficou ao encargo do Grupo de Inclusão a sua preparação!
Obrigada a todos que nos visitaram e compraram na nossa feira! 

“Nós gostámos de organizar a feira do Dia do Pai”. Pedro Passos

“Adorei ajudar a preparar a feira do Dia do Pai”. Cleusa Jandira
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No fim-de-semana de 16 a 18 de Março de 2018 participei no campeonato de Boccia na Mealhada.
Não quis saber com quem iria jogar, mas ouvi dizer que ia jogar com Bruno Alves que era da minha equipa. Os
restentes adversários não sabia quem eram.
No sábado passei a eliminatória sem nenhum jogo perdido. Passei logo para as meias-finais. Assim que pude
partilhei logo com os meus familiares e amigos do coração que tinha passado para as meias-finais.
O meu sonho era defrontar a final com a minha amiga e parceira de equipa, Cristina Gonçalves, e isso aconteceu no
domingo.
Domingo, um dia de muitas emoções! Cheguei à final e joguei contra a Cristina. A equipa encorajou-nos porque
somos os dois da mesma equipa, portanto, a nossa equipa seria bem classificada individualmente.
Para mim, a Cristina é das melhores jogadoras nacionais e jogar contra ela é sempre um desafio e um momento de
grande competição.
Eu ganhei a medalha de prata  e a Cristina a medalha de ouro  Estamos de Parabéns!!
Ricardo Galante
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No dia 23 de Março, a Unidade Ocupacional realizou um lanche partilhado onde contámos com a presença de
alguns pais dos nossos clientes.
O objectivo desta iniciativa era o convívio e confatrenização com as respectivas famílias de forma a podermos
trocar impressões e experiências relativas aos nossos clientes.
Correu tudo conforme planeado e o objectivo foi cumprido.
É uma atividade que tentamos que seja realizada uma vez por ano, uma vez que é uma das formas de estarmos
mais em contacto com as famílias. Esperemos que na próxima, mais pais possam estar presentes, uma vez que
percebemos que nem sempre é possível. Obrigada a todos pela participação.

Ivo Félix e Aerolina Oliveira
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MARÇO
Os nossos parabéns a todos os aniversariantes!

Pedro Martins

Maria de Fátima
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Fátima Mauricio

Paulo Ferraz

João Costa

Miguel Matos

Ana Filipa Santos

Diogo Barata

Filipe Guedes
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