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CAO|REALIZAÇÃO DE SONHOS - SORTEIO|OUTUBRO 2018
Foi no passado dia 14 de Setembro de 2018, no espaço Vida da Fundação AFID Diferença, pelas 17h que decorreu o
sorteio “Realização de Sonhos: CAO- AFID, Viagem a Barcelona”.
Por coincidência, as duas rifas vencedoras foram vendidas pelo Hernâni Brázia e sorteadas pela Diretora do CAO, a
Drª Marta Rodrigues. A saber, os felizes contemplados foram:
1º Prémio –Experiências Odisseias: Rifa Sorteada Nº 210 – Sr. Tomás
2º Prémio – Vaso de flores origami (elaborado na Oficina do Papel da AFID): Rifa Sorteada Nº 201 – Sr. Manuel
Muito obrigada a todos os que nos compraram rifas, pois contribuíram para este magnífico projeto de realização de
sonhos.

Fotos: Grupo de Inclusão
“Para mim o sorteio foi muito importante. Tive a sorte de os prémios terem saído a duas pessoas a quem eu vendi
as rifas. Esta venda ajudou na concretização da viagem a Barcelona. Obrigado a quem contribuiu!”
Hernâni Brázia
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CAO|ENCONTROS INTERCENTROS|OUTUBRO 2018
No âmbito dos Encontros Intercentros, integrado na semana Europeia do Desporto, um grupo de clientes do CAO
participou a convite da AMORAMA, no encontro Desportivo Sem Barreiras. Este encontro teve lugar na Escola
Seomara da Costa Primo - Amadora, onde foi possível participar em diversas modalidades desportivas tais como,
Corfebol, Andebol, Polybat e Boccia. Foi um dia bastante animado que terminou com uma magnífica atuação do
Armazém Aéreo.
Sofia Fonseca

Fotos: Rita Martins
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CAO|ENCONTROS INTERCENTROS|OUTUBRO 2018
“Gostei do Corfebol e gostei do Andebol e do Polybat. Gostei da atuação do Edson. Almoçámos todos juntos.
Dançámos. E conhecemos os alunos da escola que estavam ajudar nas atividades”. Paulo Moreira

“Eu gostei muito de jogar Corfebol, jogar Ténis de mesa e Andebol. De almoçar sandes de bifana e barra de cereais.
Gostei de estar com os colegas. Gostei de dançar e ouvir as músicas”. Marco Correia

Fotos: Rita Martins

“Gostei de disfrutar dos desportos. Aprendi a jogar Polybat. Gostei de jogar Corfebol. Aprender a jogar novamente
Andebol e gostei das músicas que passaram no ginásio”. Pedro Carvalho

“Eu adorei jogar Corfebol, Andebol e ping pong e dancei muito com os colegas. Gostei de ver o espectáculo do Edson
Carvalho. E gostei de tirar fotografias”. Sofia Ferreira

Fotos: Rita Martins
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CAO|ARTISTICO OFICINAL - MUSEU DE ARTE POPULAR|OUTUBRO 2018
Sexta-feira, dia 28 de Setembro, um grupo de jovens da unidade Artística do CAO da Fundação Afid Diferença
esteve no Museu de Arte Popular, no âmbito das Jornadas do Património - 2018.
Durante a manhã fizeram uma visita guiada à exposição “Agricultura Lusitana” acompanhados pela Dra Ana Botas,
onde reconheceram os objectos expostos identificando as fontes de inspiração que levaram as produções
apresentadas.
Nesta visita também foram referenciados hábitos e tradições das aldeias do xisto, o que em muito contribuiu para
o enriquecimento cultural deste grupo.
Após a visita foi construído um “tear humano” onde se teceu uma peça de tecido colorida que terá futura aplicação
numa tapeçaria colectiva.
De tarde, o grupo participou em oficinas de olaria, onde Ana Lousada e Carlos Neto, ceramistas e Oleiros, autores
das obras patentes na exposição Visitada, os ajudaram a compreender o processo de transformação do barro .
Ao longo destas oficinas tiveram ainda a oportunidade de contactar directamente com a roda de oleiro executando
algumas peças.
Carla Rei,Isabel Bordaleiro e Isabel Ribeiro

Fotos: Carla Rei

“Foi a primeira vez que fui ao Museu e gostei muito da experiência, dos trabalhos que foram executados pelos meus
colegas com o apoio das monitoras e gostava muito que se repetisse mais vezes que eu achei muito divertido”.
Ana Rita Pimenta
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CAO|CENTRO SOCIAL DE ALFRAGIDE - CINEMA|OUTUBRO 2018
No dia 24 de outubro de 2018 , o grupo do Centro Social de Alfragide, foi ao Alegro durante a Festa do Cinema,
para ir ver os filmes “Pedro e Inês” e “Pedro, o Pequeno”.
O almoço foi delicioso no Macdonald’s com um gelado e pipocas.
Sobre o filme “Pedro, o Pequeno”…
“Foi bom! Foi divertido.” Luís Lopes
“Foi giro!” Ana Carvalho
“Gostei dos bonecos!” Maria Cristina Almeida

Sobre o filme “Pedro e Inês”…
“O filme relata uma história verídica que aconteceu no passado. É uma história de amor. O filme valeu muito a pena
e foi de suspense.” Jéssica Boneco
“Fizeram uma luta de almofadas, porque ela viu o telemóvel dele e descobriu mensagens de outra.” Andreia Bulhão
“Aos olhos do Rei, ele via algo que os outros não viam na Inês.” Ana Sofia Pires
“O dia foi bom, o filme foi divertido.” João de Deus
“Correu bem!” David Miguel

Fotos: Grupo Centro Social de Alfragide

6

CAO|GRUPO DE INCLUSÃO - CINEMA|OUTUBRO 2018
No dia 23 de Outubro um grupo de clientes do CAO do grupo de Inclusão foi ao cinema no Centro Comercial Alegro,
acompanhados pela Margarida Paulino e pela Paula Lança para assistirem ao filme “Small Foot”. Foi uma tarde
animada e muito bem passada  .

Fotos: Paula Lança
“Foi bom. Gostei muito de ir ao cinema. Tirei muitas fotos e comi pipocas”. Rita Medeiros

“O dia correu muito bem, gostei do filme da Terra Gelada. Comi M&M'S e bebi uma água fresca”. Pedro Passos

“Foi um dia bom. O cinema foi giro, foi pequeno, comi pipocas, convivi com os meus colegas, tirei muitas fotografias
e ouvi música na Fnac”. Ivo Barata
“Gostei muito de ir ao cinema. Comi pipocas.” Pedro Mendes
“Gostei muito de ir ao cinema”. João Pedro Domingues
“Gostei de ir ao cinema com os colegas da sala de Inclusão. Gostei de ver o filme de desenhos animados. Gostei de
comer pipocas”. Humberto Ferreira
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CAO|GRUPO DE INCLUSÃO|OUTUBRO 2018
“O QUE DE VERDADE IMPORTA”
Viva o Grupo de Inclusão!!!
“Gostei muito de ir ao Alegro. Foi um dia muito divertido, passado com os colegas e colaboradores do grupo de
Inclusão. No dia 25 de Outubro um grupo de clientes da Inclusão saiu da Fundação para ir ao cinema. Esta
actividade surgiu, devido a um convite feito pela nossa colega Vanessa Silveiro ao grupo de Inclusão, para irmos ver
o filme ‘O que de Verdade Importa’”, para ajudar a construir o novo IPO de Lisboa para crianças com cancro. Por
isso eu gostava de fazer um especial agradecimento à minha colega por ter tido a iniciativa de fazer esta proposta
ao grupo, pois é uma causa muito importante, e como diz o velho ditado ‘Hoje os Outros, Amanhã Nós’.
Infelizmente não foi possível ver o filme, devido às alterações do cartaz e não pudemos contribuir um pouco que
fosse para esta causa. Acabámos por nem sequer ir ao cinema. Mas como há males que vem por bem, tornámos o
nosso dia diferente e Inclusivo. Almoçámos no Alegro, passeámos, comemos pipocas e fizemos uma sessão de fotos
intitulada ‘O que de verdade importa’. Estamos sempre prontos para repetir dias assim ”
Catarina Seixo
Sessão de Fotos “O QUE DE VERDADE IMPORTA”
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CAO|GRUPO DE INCLUSÃO|OUTUBRO 2018
“Gostei muito de ir à actividade que supostamente era para ter sido uma tarde de cinema para ajudarmos o IPO
vendo o filme ‘O que De Verdade importa’, sendo este o primeiro filme 100% positivo e solidário. Devido ao filme ser
apenas passado na sessão da noite não o conseguimos ver. Assim sendo, podemos ir ver lojas do nosso interesse e
passar uma tarde diferente. Esta tarde foi tão importante para reforçar as minhas autonomias. Podemos ainda
conviver, uns com os outros, passearmos e nos divertimos imenso juntos. Tirámos muitas fotografias e actualizamos
o nosso facebook, fizemos uma sessão fotográfica espectacular!”
Daniel Pinto

Sessão de Fotos “O QUE DE VERDADE IMPORTA”

Fotos: Grupo de Inclusão
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CAO|GRUPO DE INCLUSÃO|OUTUBRO 2018
Sessão de Fotos “O QUE DE VERDADE IMPORTA”

Fotos: Grupo de Inclusão
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Outubro
Os nossos parabéns a todos os aniversariantes!

Ricardo souto

Miguel Xavier
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Jéssica Boneco

Andreia Bulhão

André Paulo

Filipa Santos
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