No dia 12 de
setembro

de

2018, o Centro
de Atividades
Ocupacionais 1, deslocou-se a Viseu para
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visitar a Feira de São Mateus. À chegada o
grupo fez um pequeno passeio pela feira onde
viu alguns expositores, de seguida efetuou-se
o almoço numa tasquinha da feira, onde se
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comeu caldo verde e umas bifanas. Após o
almoço as pessoas apoiadas foram até à zona
das diversões onde andaram de carrossel e
carrinhos de choque. No final ainda puderam
comer farturas. Foi um dia muito bem
passado.

No dia 4 de Outubro o grupo de Atividades
Assistida por Animais do Centro de Actividades
Ocupacionais 1, participou na comemoração do
Dia Mundial do Animal.
Actividade foi promovida pelos Serviços HigioSanitários do Município de Tondela, em
colaboração com a equipa cinotécnica do
Comando Territorial de Viseu e a Secção de
Prevenção Criminal e Policiamento do
Destacamento Territorial de Viseu.
Esta mesma realizou-se na EB0 de Tondela para
cerca de 100 crianças.
Artigos elaborados pelos Clientes do Centro de Actividades Ocupacionais 1, 2 e pelo LAR.
Composição gráfica elaborada pelo grupo de T.I.C. do Centro de Actividades Ocupacionais 1

Sede Social - Rua João Cardoso Nº 13, R/C Posterior
3460-603 Tondela
Telefone (351) 232812703. Fax (351) 232812705
e-mail: geral@varios.pt
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As pessoas apoiadas do Centro de Atividades Ocupacionais
2, Lre Residencial e Residência Autónoma da Vários, foram
durante uma semana, de 3 a 7
de Setembro de 2018, à praia de Mira, onde ficaram alojados na

No dia 21 de junho, o Centro de Atividades

Ocupacionais 1, organizou uma ida ao Porto para visitar o

Pousada da Juventude Mira Lodge Park. Foram 5 dias de muita

Museu das Descobertas. O grupo visitou o museu, mas
antes fez uma paragem no parque de merendas Monte

diversão, idas á praia e à

Virgem para almoçar e ver algumas paisagens deste
parque. Após o almoço o grupo realizou a visita ao museu
sendo que, à chegada visionou um pequeno vídeo. Após o
mesmo viu-se a evolução da caravela, os instrumentos que
eram utilizados pelos navegadores naquela altura desde a

piscina, Passeio à Beira da Barrinha e no Parque, jogos de futebol
de praia, jogar às cartas, entre outros convívios. Foi uma semana
fantástica de convívio entre as pessoas apoiadas e os técnicos. Esta

bussolam, quadrante, astrolábio e a basletilha. Depois
visionou-se uma sala onde tinham os vários navegadores

atividade foi um projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos, pelo INR.

daquela altura, e o método de transporte das especiarias

Esta atividade foi um projeto cofinanciado pelo

tais como a canela e cravinho, viu-se também como

Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. Instituto Nacional para a Reabilitação.

confecionavam e o que comiam no barco, o modo como
dormiam, os canhões, as armaduras e as armas que
utilizavam nas batalhas. A segunda parte desta visita
consistiu em andar de barco movido por eletricidade,
visionando-se os vários países em que os navegadores

estiveram desde o Brasil até à China. O grupo deslocou-se
a Miramar para visitar o Senhor da Pedra. Este Santo
padroeiro da pequena localidade situa-se numa pequena capela, no meio da praia e perto do mar. O
grupo aproveitou para tirar fotografias no local, seguindo-se o almoço no parque da praia.

No dia 20 de Julho de 2018, a Vários marcou presença em mais uma
edição da Tarde Interativa, realizada no Centro Cultural de Carregal do
Sal,

promovida

pelo

CLAS

da

mesma

cidade.

A Vários inaugurou o espetáculo participando com o Centro de Atividades
Ocupacionais 2 , com uma coreografia musicada de Ed Sheran –

Esta atividade foi um projeto cofinanciado pelo

Photograf. Para a Vários a tarde terminou da melhor forma já que o CAO

Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. -

2, acompanhado das 2 colaboradoras desta resposta e da Técnica de

Instituto Nacional para a Reabilitação.

Serviço Social responsável pela parceria, puderam saborear o lanche
oferecido pelo Município, no Parque Alzira Cláudio momento muito apreciado por todos.

No passado dia 28 de setembro, o Centro de
A

Cooperativa

Vários

integrou a comitiva dos Special Olympics Portugal nos Jogos

Atividades Ocupacionais 1 deslocou-se até Aveiro
para visitar o Museu Marítimo de Ílhavo. À
chegada a Aveiro o grupo fez um pequeno passeio

Special Olympics em Andorra e La Su d'Urgel, na Modalidade de

de autocarro pela cidade, onde aproveitou para ver

Pétanca, de 4 a 7 de outubro de 2018. A representar o nosso país

alguns dos locais mais emblemáticos tais como as Salinas de onde

estiveram os atletas João Rodrigues, Rafael Dolores e Paulo Lemos

extraem o sal, a ria de Aveiro com as suas famosas barcas e a

da Vários, em Andorra, na Modalidade de Pétanca,

fábrica onde fabricam as pás das Eólicas. De seguida o grupo
deslocou-se ao Parque de Merendas nos Jardins Odinot onde foi

acompanhados pelos técnicos Luís Castaínça e
Eduardo Martins. A Cooperativa aproveita o
momento para agradecer a todos que tornaram

possível dar um passeio a pé até a hora de almoço vendo-se o
Museu Navio Santo André que está ancorado no rio. Este navio foi
utilizado por pescadores da localidade para pescarem o bacalhau.
Após o almoço o grupo dirigiu-se ao Museu para iniciar a visita,

possível esta participação e tornaram mais felizes as
vidas destes jovens. Agradecimento especial à Câmara Municipal de Tondela por todo o apoio.

visionando os utensílios que eram utilizados antigamente para a
apanha do bacalhau como por exemplo um gancho com um fio.
Viu-se, também, um pequeno barco onde os pescadores passavam os
seus dias no mar, assim como alguns exemplares de pequenas

Decorreu na Aula Magna do IPV, no passado dia 9 de

embarcações da região de Aveiro. Na terceira sala tinham

Encontro

exemplares de conchas, estrelas do mar, búzios, cavalos marinhos e

Interinstitucional de Dança, organizado pelo Centro de Apoio

algumas pedras brilhantes de vários países. Por fim foi possível ver

maio

a

e

pelo

sexto

Deficientes

ano

de

consecutivo,

Santo

o

Estêvão.

Este evento, que contou com um público diversificado, tem
vindo ao longo dos anos a afirmar-se como um momento de
partilha e de relação, porque a dança é uma forma de arte
privilegiada para comunicar afetos, despertar sensações e desenvolver interesses e potencialidades. A Vários esteve
presente neste encontro, assim como outras associações que brindaram o público com diversos momentos culturais.
Foi um momento que proporcionou sensações e emoções positivas em todos os que participaram e assistiram a este
evento, assumindo-se como uma verdadeira forma de inclusão.

um pequeno aquário onde tinham alguns bacalhaus vivos, tendo sido
dada uma breve explicação de como os bacalhaus vivem no mar.

No dia 06 de julho, o Centro de Atividades Ocupacionais 1,

No passado dia 31 de outubro, os técnicos do Centro de

organizou uma ida ao parque temático Magicklandia, em Penafiel. Este

Atividades Ocupacionais 1, proporcionaram um dia diferente às
parque tem várias diversões desde a Montanha Russa, a Roda Gigante,
o Castelo Assombrado, entre outras. Á chegada tirou-se uma fotografia
de grupo na entrada do parque, experimentando algumas diversões
existentes no mesmo. Após a diversão, as pessoas apoiadas almoçaram
no parque de merendas, de seguida tiveram oportunidade de andarem
noutras diversões.
Gostamos muito desta Atividade.

pessoas apoiadas celebrando o Halloween. Foi realizada uma casa

de terror com vários espaços temáticos decorrendo em simultâneo
um baile e pinturas faciais alusivas à época. Após estas atividades
foi realizado um almoço temático alusivo à data. Estas atividades
decorreram nas instalações do
"O Passadiço" em Lobão da

Beira. Desde já um agradecimento ao Sr. Profirio e à Dona Mimi
por terem disponibilizado o espaço.

O CAO2 da Vários participou no dia

23 de maio, na Estafeta da Amizade, em
O grupo de caminhadas do CAO2, tem vindo a explorar as rotas do
concelho, encetando esta expedição no dia 5 Julho, realizando a Rota do

Viseu, uma prova de orientação adaptada,

Patameiro no Tourigo, uma rota fascinante ao longo da Ribeira da Marruge,

promovida pelo Clube de Orientação de

com uma envolvente fantástica, onde o verde é rei. No dia 25 de outubro,

Viseu, realizada no Parque de Santiago. Foi um dia cheio de experiências

partiram de São Marcos para percorreram a Rota de Santiago. Apesar de
alguns enganos o grupo manteve-se motivado e com espirito positivo. As
rotas são uma forma agradável de manter saudável o corpo e a mente.

novas na prática desta modalidade e de convívio entre Pessoas Apoiadas e técnicos.

Nos dias 27 de Julho e 31 de Agosto, o grupo do Centro de
No dia 21 de Agosto, o Centro de Atividades Ocupacionais 1 passou o dia no Senhor do Calvário
em Campo de Besteiros fazendo um piquenique por lá. O dia foi passado com alguns jogos desde

Atividades Ocupacionais 1, deslocou-se á praia da Gala na
Figueira da Foz e à praia da Tocha. Estes dias permitiram
desfrutar de banhos de sol como de bons mergulhos na água,

cartas a algumas brincadeiras.

assim como de umas partidas de futebol de praia e jogos de
cartas
No dia 20 de Setembro, o Centro de Atividades

Apoiadas e Equipa Técnica do CAO1. Nestes dias o almoço

da manhã o grupo aproveitou para dar uns mergulhos na

realizou-se no Parque de Merendas de São Pedro e no Parque

piscina do parque de campismo de Vouzela, seguindo-se o

-se alguns jogos de mesa até á hora do lanche.
No dia 04 de Outubro, o Centro de Atividades Ocupacionais 1 realizou um piquenique em Vila

outras

brincadeiras que fomentaram o convívio entre as Pessoas

Ocupacionais 1 realizou um piquenique em Vouzela. Da parte

almoço no Parque da Sra. do Castelo. Após o almoço fizeram

entre

de Merendas da Tocha,
o qual dispunha de mercado, mesas e um extenso relvado para
desfrutar-mos da hora de almoço até ao regresso á praia.
Gostámos muito desta atividade e gostaríamos de repetir.

Nova da Rainha. O dia foi passado com alguns jogos
desde cartas a algumas brincadeiras, tendo sido
confecionado pizzas pelos monitores. No fim do almoço
conviveu-se com o CAL de Vila Nova da Rainha que
O grupo de Autorrepresentação do CAO2 da Vários, promoveu

ofereceu uma linda lembrança.

uma atividade onde apadrinhou um cão guia da ABAADV - Associação
Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual - Escola de Cães-Guia de

O nosso obrigado às Juntas de Freguesia do Campo de
Besteiros, Vila Nova da Rainha e à Confraria da Senhora
do Castelo pela disponibilização dos espaços.
Proporcionaram-nos muitos bons momentos.

Mortágua. Para a sua afilhada realizaram um sorteio de rifas com o
objetivo de angariar verba para apoiar no seu desenvolvimento e crescimento. O nome escolhido pelos padrinhos foi
Belle.

No dia 21 de Julho de 2018 o Lar
As

Pessoas

Apoiadas

do

CAO2

e

os

Residencial da Vários constituído por 13 pessoas

seus

apoiadas e 4 colaboradores que prestam apoio à

colaboradores, no passado dia 12 de novembro, arregaçaram
as mangas para serem Pizzaiolos por um dia. Para a

referida resposta rumaram à cidade do Porto com o intuito de Visitar o aquário Sea Life. Com a visita
aos dois pisos do oceanário o grupo mergulhou nas profundezas dos oceanos e pode descobrir as mais

realização da atividade e como já tem sido hábito, a Vários

variadas espécies que habitam os mares, desde as mais coloridas e divertidas como o peixe palhaço ao
contou com a amabilidade da ADRC de Parada de Gonta,

que nos cedeu as suas instalações. A Vários aproveita o
momento para um especial agradecimento a esta coletividade, em especial ao seu

mais temeroso, o tubarão. Antes da visita o grupo “picnicou” no Parque da Cidade, o maior parque
urbano do país, onde pode disfrutar de toda a área verdejante e sombras que compõem o parque
beneficiando do aroma a mar já que, bem perto fica o passeio marítimo que liga a Foz a Matosinhos.

Presidente Luís Sá, que faz questão de todos os anos estar presente.

O passeio terminou com um lanche disfrutado numa das áreas de serviço de apoio à A1, já a caminho

No final da tarde, o grupo de ginástica da ADRC juntou-se ao nosso para a fotografia da

de casa. Foi um dia em cheio e do agrado de todos os participantes.

praxe. De salientar que as pizzas estavam ótimas.

No passado dia 6 de Outubro, o grupo de Dança do CAO2 esteve

No dia 24 de Junho de 2018 sete pessoas apoiadas da resposta social

presente no VIII Grande Capítulo da Confraria dos Carolos e Papas de

de Lar Residencial deslocaram-se a Viseu, acompanhados da Técnica de

Milho. Este encontro realizou-se na Escola Profissional de Tondela e o

Serviço Social, para assistir ao corso das Cavalhadas de Vildemoinhos. O

momento cultural foi da responsabilidade deste fantástico grupo, onde

grupo assistiu à passagem dos vários carros alegóricos, inicialmente

todos os confrades puderam participar. O CAO2 foi ainda responsável

através da escadaria da Igreja dos Terceiros de São Francisco e mais tarde na Rua Alexandre Herculano o que permitiu

pela realização das lembranças desta Confraria aos vários confrades

nova perspectiva. A participação na actividade foi muito apreciada tendo sido feitas apreciações muito positivas acerca

presentes.

dos carros e dos vários elementos decorativos.

