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CAO|COLÓNIA BEM-ESTAR E SÉNIOR|AGOSTO 2018
Na semana de 23 a 27 de Julho, os grupos Bem-Estar e Sénior do CAO tiveram mais uma semana de animação e
convívio.
Houve momentos de piscina, cinema, McDonald's entre outros, e apesar de o tempo nem sempre ajudar o balanço
foi muito positivo. Foi uma semana muito animada e feliz!
Inês Marques

Fotos: Grupos Bem – Estar e Sénior
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CAO|EXPOSIÇÃO PÉS FORA DO CHÃO|AGOSTO 2018

"O Adrian tem estado connosco nestas duas últimas semanas de Agosto, brindando-nos com a sua alegria
contagiante. Hoje tivemos oportunidade de o incluir na última visita à exposição ‘Pés Fora do Chão’ e não resistimos
a partilhar esta fotografia: Adrian e os amigos junto ao quadro do Luís Ferreira cujo título era já precisamente (em
português): ‘Adriano e os Amigos’!
Mais uma ocasião feliz para assinalar o encerramento de uma exposição incrível, o futuro promete!"
Nuno Lacerda

Foto: Nuno Lacerda

“Gostei muito de ir ver a minha a tela e os meus desenhos. Vi a nossa saia feita no Atelier de Tecelagem e as bolas
de origami feitas no Atelier do Papel”. Patricia Branco
“Gostei de ver a minha tela e os trabalhos dos meus outros colegas do grupo Artistico. Fui a esta visita com o Nuno
Lacerda e a Andreia Brito”. Mafalda Dâmaso
“Gostei de ver as telas e de passear na carrinha da AFID”. Luís Ferreira
“Adorei ir à exposição ver o trabalho que eu e os meus colegas fizemos no Atelier do Papel. Foi uma manhã bem
passada e agradável.” Rafael Santos
“Gostei muito de ver os quadros dos meus colegas do Grupo Artístico. Estão todos de parabéns pelos seus lindos
trabalhos”. Sofia Ferreira
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CAO| GRUPO ARTÍSTICO-OFICINAL|AGOSTO 2018
O grupo Artístico-Oficinal realizou a sua primeira Colónia Fechada, na semana de 4 a 8 de Junho de 2018, na Quinta
da Fonte Quente, na Tocha.
Esta colónia foi proposta a todos os clientes dos Ateliers, com o objectivo de contribuir para a união e coesão do
grupo, e proporcionar uma semana de férias compensatória de todo o esforço e dedicação que o grupo teve ao
longo do ano, com tantos trabalhos, feiras e exposições.
Foi na Quinta da Fonte Quente, na Tocha, instalações da APPACDM de Coimbra, que 14 clientes da Unidade
Artística, realizaram a tão desejada colónia de férias com os seus amigos. Foi uma semana muito animada e
recheada de actividades, entre elas desportos radicais no Parque Aventura, atelier de pizza, capoeira, caminhadas,
jogos, snooker e discoteca, sem esquecer os mergulhos na piscina e o passeio pela praia. Uma experiência muito
positiva a repetir!
Sofia Fonseca

Fotos: Grupo Artístico Oficinal
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CAO|GRUPO ARTÍSTICO-OFICINAL|AGOSTO 2018
“Gostei e adorei. Diverti-me um pouco, animei-me com a canção do Emanuel.
Fui à discoteca, animei-me com aquela música de ‘Ela é perfeita’, com a música dos D´ZRT’ Para mim tanto me faz’,
dos Calema ‘Eu quero estar ao teu lado para sempre’, do MIKA ‘Relax, Take it easy’ e a dos Da Weasel ‘Dialetos de
ternura’”. Nuno Castro

“Gostei muito de participar na colónia do grupo artístico na Tocha. Partilhei quarto com a colaboradora Beta, com
as minhas colegas Isabel Silva e Ana Judite. Nesta colónia fiz slide, fomos à discoteca três vezes, dançamos muito e
bebemos champomy. Fizemos pizzas e divertimo-nos muito”. Patrícia Branco

“Gostei de estar na piscina, jogar à bola e ser porteiro na discoteca”. Luís Ferreira

“Gostei muito e quero voltar”. Pedro Correia

Fotos: Grupo Artístico Oficinal
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CAO|GRUPO ARTÍSTICO-OFICINAL|AGOSTO 2018
“Gostei da colónia. Diverti-me muito e fui à discoteca. Gostava de voltar”. Tomás Garrão

“Gostei da piscina e também gostei muito de fazer slide. Gostei do almoço, das maracas e também gostei muito de
andar. Gostei de ver o lago e dos sapos. Diverti-me muito e gostava de voltar”.
Isabel Silva

“Gostei de participar na colónia fechada na Tocha, porque foi muito divertida. Fizemos várias atividades uma delas
a capoeira. No outro dia fizemos pizzas. Aproveitamos a piscina. Participei na atividade de slide e tirei muitas
fotografias. O tempo não esteve muito famoso, pois apanhámos alguma chuva. Gostei da surpresa que nos fizeram
uma discoteca e adorei dançar com os donos.Gostei de passear também pela praia. Adorava repetir esta colónia”.
Ana Rita Pimenta

“Gostei da piscina, de fazer pizzas, do atelier de música e da discoteca. Diverti-me muito e gostava de voltar”.
Joana Coelho

6

ANIVERSÁRIOS
Agosto
Os nossos parabéns a todos os aniversariantes!
Rita Granadeiro

Ana Judite
Cardoso

Ricardo Galante

Gonçalo Costa

Ana Carvalho

Luis Pézinho

Joana
Querido
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Ana Rita Barros

Ana Rita Pimenta

Pedro Correia

Isabel Carneireiro

Marcelo Durão

João Justo

André Ferreira

Nuno Pina

Ana Rita Silva

Luís Lopes
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