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MISSÃO DA VÁRIOS 

 

A missão da Vários consiste em prestar serviços de 
qualidade a crianças, jovens e adultos com 
Deficiência e/ou incapacidade e desfavorecidos em 
geral, promovendo a sua inserção social e laboral e 
otimizando a sua qualidade de vida. 

 
VISÃO 

 

Ser reconhecida como Instituição de referência entre 
os Serviços Sociais, baseando a sua intervenção na 
promoção de uma cidadania plena e na melhoria 
contínua das respostas existentes, perspectivando 
também futuras respostas e o estabelecimento de 
novas parcerias. 
 
 

Valores: 
 

 Privacidade 
 
 Solidariedade 
 
 Rigor 
 
 Respeito/Ética 
 
 Responsabilidade 
 
 Inovação 
 
 Confidencialidade 
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 No dia 5 de Setembro, o Centro de Atividades 

Ocupacionais 1 realizou uma ida a Fátima e a São Martinho do 

Porto. Em Fátima visitámos os Valinhos, a casa da irmã Lúcia e 

o Poço do Arieiro. Posteriormente, o grupo seguiu viagem até ao 

Santuário, tendo visitado a Basílica, onde estão as sepulturas dos 

três pastorinhos e as várias etapas da vida de Cristo esculpidas 

nas paredes. Visitamos, também, a Capelinha das Aparições onde 

está a imagem da Nossa Senhora de Fátima. Por fim o grupo 

ainda teve a oportunidade de ver a nova Basílica. Após a visita, o 

grupo almoçou no parque de merendas do Santuário e no período 

da parte da tarde visitou-se a praia de São Martinho do Porto 

onde passeamos pela marginal. Ao final da tarde seguimos para 

Alfeizerão, onde pernoitamos na Pousada da Juventude. No dia  

6 de Setembro o grupo visitou o  Dino Parque da Lourinhã,  

Parque este que se destina exclusivamente aos dinossauros da 

pré-história, encontrando-se várias réplicas de dinossauros. Após  

esta visita o CAO 1 foi até à Batalha onde visitou o Mosteiro da 

Batalha, onde se encontram túmulos de alguns reis, rainhas e 

infantes da nossa história de Portugal, o túmulo do Soldado 

desconhecido e as capelas imperfeitas.    

No dia 28 de Setembro de 2019 um grupo de sete pessoas 

servidas de LRE, acompanhados de Raúl Matos e Cátia Alves, 

visitou da parte da manhã as Grutas de Mira D’Aire tendo ficado 

maravilhados com as fontes de água subterrâneas e verdadeiras 

cascatas existentes no subsolo, bem como os vários tipos de 

construções rochosas existentes. O almoço foi realizado numa 

Quintinha Pedagógica contígua às Grutas o que permitiu também 

nesse período disfrutar da companhia de “vários” amigos: um cão, alguns gatos, corujas, corvo, um 

burro, etc. À tarde fizemos a visita ao Museu de Cêra de Fátima que permitiu relembrar momentos 

religiosos e históricos marcantes em torno de N.Srª de Fátima tais com as varias aparições mas 

também aspetos da vida dos Pastorinhos ainda enquanto crianças e já na fase adulta a vida da Irmã 

Lúcia. Antes de regressarmos a casa ainda foi tempo de saborear um lanche na área de serviço de 

Leiria. 

No dia 12 de Setembro o grupo do CAO 1 e respetiva equipa técnica  

deslocaram-se à praia fluvial do Reconquinho (Penacova) disfrutando 

dos banhos e da realização de um 

piquenique. Foi um dia diferente e bem 

passado. 



Nos dias 2 a 6 de Setembro de 2019 realizou-se a colónia 

de férias do CAO2, LRe e RA, na praia de Areia Branca, na 

Lourinhã. Ao longo destes 5 dias o grupo esteve alojado na 

Pousada da Juventude da Lourinhã, com direito a uma vista 

fantástica para o mar.  As pessoas servidas tiveram a 

oportunidade de usufruir do bom tempo que se fez sentir ao 

longo dessa semana. As idas ao mar e as caminhadas à beira mar 

foram dos melhores passatempos para aliviar o calor que se 

sentia.  Como é tradição todos os anos, o grupo teve a 

oportunidade de saborear a tão desejosa bola de Berlim. 

Realizaram-se algumas diversões, como jogos de cartas e 

momentos musicais na praia e à noite na pousada. Foi uma semana bem passada e com muita alegria. 

Agradecimento muito especial a todos os presentes na sexta 

feira dia 25 de Outubro, que partilharam connosco um 

momento importante na nossa organização, a comemoração 

dos 20 anos de existência da Vários, que tem desenvolvido 

um trabalho de referência local como regional em prol do 

próximo. Momento também de agradecer ao Município de 

Tondela pela importante ajuda, na cedência de uma carrinha 

devidamente adaptada. Ainda neste dia, inauguramos o 

nosso refeitório do Lar Residencial tendo sido recentemente 

intervencionado, com o apoio das entidades locais, 

nomeadamente a BODUM , SIGNUM, ADERETON, 

AVIAGRO. Por fim, bem haja ao grupo de Estimulação 

Musical do CAO2 pela apresentação Musical.  

ATLETAS DA VÁRIOS CONQUISTAM 1º LUGAR em 

Campeonato de Boccia. 

No dia 16 de Outubro a Vários participou em mais uma 

Concentração de Boccia no âmbito do Campeonato 

Interinstitucional, que decorreu em Tarouca organizado pela 

Santa Casa da Misericórdia local. Parabéns aos Atletas e 

Obrigado à organização.  

No dia 31 de Outubro o CAO 1 celebrou o dia das 

bruxas.  

Durante a manhã visualizamos o filme “Maléfica”, 

o qual, retrata uma jovem de coração puro, que vive 

na floresta pacificamente, até o dia em que um 

exército invasor ameaça a harmonia da região, 

fazendo com que ela se torne a mais feroz protetora do reino. O 

almoço teve como brinde um bolo 

de halloween confecionado na 

cozinha pedagógica. No período 

da tarde realizámos um baile de 

mascáras, desfilando os trajes, adereços e as indumentárias que 

trouxeram de casa. O nosso obrigado às familias pela colaboração, a qual abrilhantou o baile.   

Dia das Bruxas  



 No passado dia 7 de junho, o Centro de Atividades 

Ocupacionais 1 organizou uma viagem até ao Porto. No periodo 

da parte da manhã realizou-se um passeio de barco designado por 

Passeio das Cinco Pontes, nomeadamente: a Ponte de Arrábida, 

Ponte do Infante, Ponte Luis I, Ponte Maria Pia e a Ponte São 

João. Este passeio permitiu visualizar alguns monumentos ao 

longo da margem. Após o passeio de barco o grupo almoçou no 

Parque da Cidade do Porto. No periodo da tarde visitou-se a 

Fundação Serralves, desfrutámos dos espaços verdes e das 

exposições expostas ao longo do parque. 

 Nos dias 12, 13 e 26 de Junho, as pessoas servidas do Centro de 

Atividades Ocupacionais 1 realizaram um Batismo de Voo entre Viseu 

e Vila Real. Em Vila Real puderam usufruir da pista e dos carros da 

Escola Fixa de Trânsito. No dia 28 realizou-se novamente um 

baptismo de Voo, desta vez no avião da Força Aérea, no âmbito da 

Base Aérea Aberta promovida pela Força Aérea em Viseu . 

No dia 22 de Agosto de 2019, dez pessoas servidas das 

respostas sociais de LRE e Residência Autónoma 

acompanhados de seis colaboradores visitaram a cidade de 

Arouca e seus Passadiços. Pela manhã subiram os Passadiços, 

cerca de 3 kms o que permitiu um bom exercício físico.       

Uma pausa para descanso e disfrutar da vista rio. O intuito era 

ir a banhos mas não foi possível porque a água não estaava nas 

melhores condições. O almoço foi saboreado em restaurante de 

Arouca onde pudemos disfrutar de um belo frango frito com 

batatas fritas e arroz. Demos um breve passeio a pé pela cidade 

e já em jeito de despedida, num jardim, ainda houve tempo de comer um gelado e uma castanha de 

ovos. 

No dia 19 de Agosto de 2019, sete pessoas servidas do Lar Residencial acompanhados de 

colaboradora da resposta social puderam disfrutar de uma tarde diferente na Srª da Ribeira, junto à 

Barragem da Aguieira. Assim após o almoço houve tempo para 

o grupo colaborar na elaboração do seu próprio lanche. Uma 

vez chegados à praia,  todos foram a banhos, o tempo estava 

bom e serviu também para conviver com outros veraneantes 

que por lá estavam, alguns acompanhados de “fieis amigos”. 

Após o lanche e em jeito de despedida ainda houve tempo para 

mais uma ida à água. 



 No dia 16 de Outubro de 2019, realizou-se uma acção de sensibilização  

alusiva ao dia 17 de outubro – dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – no 

Forum de Viseu. Esta consistiu numa dinâmica de perguntas junto de frequentadores 

do Centro Comercial . Uma vez respondida a questão era oferecido um flyer com 

muitas outras questões  e respostas bem como um postal/ lembrança alusivo à 

campanha “Despir os preconceitos, vestir a inclusão”. 

Esta acção dinamizada pelo Núcleo Distrital da EAPN de Viseu contou com a colaboração de várias 

entidades parceiras da Rede nomeadamente, APPACDM, Artenave, Associação de Solidariedade 

Social da Freguesia de Abraveses, Cáritas Diocesana de Viseu / Projeto Caminhos E7G, Fundação 

Mariana Seixas, bem como a Vários que esteve presente com João Pina (membro do CLC) e a 

Técnica de Serviço Social Cátia Lopes Alves. 

 No dia 24 de Junho de 2019, pela manhã,  um grupo de sete pessoas servidas de LRE da Vários, 

acompanhados da Assistente Social Cátia Lopes Alves esteve em Viseu para ver o desfile das 

Cavalhadas de Vildemoinhos. Apesar do tempo instável foi 

possível ver todos os carros e houve uma troca interessante de 

impressões àcerca dos mesmos. O carro das abóboras e do 

Aladino fez as delícias da maioria. 

 No dia 28 de agosto de 2019, 

o Centro de Atividades 

Ocupacionais 1, deslocou-se a 

Viseu para visitar a Feira de São Mateus. À chegada o grupo fez 

um pequeno passeio pela feira visitando alguns expositores. O 

almoço realizou-se numa tasquinha da feira, sendo composto por 

caldo verde e umas bifanas. Após o almoço as pessoas apoiadas 

foram até à zona das diversões tendo usufruido dos carrosseis e 

carrinhos de choque. No final comeram-se algumas farturas. Foi 

um dia muito bem passado. 

 Nos dias 12 e 26 de Julho de 2019 o grupo da Vários do 

(CAO1) e respetiva equipa técnica deslocou-se à praia da Tocha. 

Ao chegar-mos estendemos as toalhas, fizemos  alguns jogos e 

fomos á agua. Almoçámos no parque de merendas da Tocha. 

Após o almoço regressamos à praia e aproveitámos a tarde. No 

final da tarde regressámos a Tondela. Esta atividade foi muito 

positiva para todos. Esperamos que para o ano se repita. 



Atletas da Vários no III Triatlo Challenge e Torneio 

de Natação que decorreu nos dias 10 e 11 de 

Outubro, na cidade da Guarda. Organização esteve 

a cargo da CERCIGUARDA e contou com parceria 

do Special Olympics Portugal. No primeiro dia, os 

atletas participaram no Triatlo (Canoagem, BTT e 

Corrida) primeira participação e logo com 

excelentes registos. No segundo dia realizaram 

competição de Natação onde conquistaram muito 

bons resultados. Agradecimento à CERCIGUARDA, 

pelo convite e pela excelente organização.  

Durante os dias  25, 26 e27 de Setembro a Vários juntamente com os seus atletas participaram 

no VI ENCONTRO DE 

DESPORTO ADAPTADO em 

Castelo Branco, promovido pela 

Assosiação de Apoio à Criança de 

Castelo Branco. 

Atividade inserida nos Jogos 

Regionais do Special Olympics 

Portugal  cujo o lema era: 

“Deixem-me vencer, mas se não 

conseguir vencer, deixem-me 

enfrentar o desafio 

corajosamente”.  

Os nossos atletas participaram nas modalidades de Atlestismo, Futebol de 5, Natação e 

Basquetebol. 

Foram dias recheado de muita actividade fisica e de lazer. 

O nosso muito obrigado. 

ENCONTRO DE DESPORTO ADAPTADO  

Atletas da Vários participaram no 

passado dia 20 de Setembro no 

Torneio de Futebol de 5 na vertente 

Unified, realizado na Sede da 

Wurth em Sintra e organizado pelo 

Special Olympics Portugal. Atletas 

arrecadaram o terceiro lugar no seu 

grupo e o Sexto na Geral. Foi ainda 

atribuído à equipa a honrosa Taça 

de Fair-Play. 


