
ASSOL
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

SOCIAL DE LAFÕES
SEDE: LARGO DA FEIRA

3680 - 076 OLIVEIRA DE FRADES
232 760 010

ASSOL@ASSOL.PT

JORnAL DA ASSOL
WWW.ASSOL.PT  • MAIO 2022 • Nº 102

CASTRO DAIRE • MORTÁGUA • OLIVEIRA DE FRADES • S. PEDRO DO SUL • TONDELA • VILA NOVA DE PAIVA • VOUZELA

INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA • CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)
TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA (TVA) • FORMAÇÃO PROFISSIONAL • FORUM SOCIO OCUPACIONAL

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) • APOIO RESIDENCIAL • APOIO DOMICILIÁRIO

JORNAL DA ASSOL • MAIO 2022

EDITORIAL
Visitas do estrangeiro

no passado dia 7 de 8 e abril rece-
bemos na ASSOL o Professor James 
R. Thompson da Universidade de Kan-
sas dos Estados Unidos da América e 
que veio a Portugal numa iniciativa da 
FORMEM e com o apoio da Fundação 
Fullbrigth.

Ele é muito conhecido pelos seus 
trabalhos no apoio a pessoas com di-
ficuldades intelectuais e tem vários li-
vros e artigos sobre a inclusão escolar 
e também o apoio aos adultos. sendo 
o autor de uma escala de avaliação 
(Escala e Intensidade de Apoios) que 
permite avaliar as necessidades de 
apoios das pessoas. Para ver o que fa-
zemos na nossa região visitou a Esco-
la de Stª Cruz da Trapa, mostrando-se 
muito agrado com o que viu.  Na sede 
teve um encontro com pessoas apoia-
das no CACI e na USO que lhe explica-
ram como são feitos os seus Acordos 
de Apoio.

Durante a tarde fez uma formação 
sobre a utilização da Escala de Inten-
sidade de Apoios em que participaram 
37 pessoas da ASSOL, mas também 
de outras organizações.

No dia 8, visitou o Centro de S. Pedro, 
reuniu com a equipa da formação pro-
fissional e do Centro de Recursos para 
o Emprego e ainda visitou o Serviço de 
Emprego Dão-Lafões em Tondela.

Nos dias 12, 13 e 14 de abril esteve 
connosco a Dra Sylvia Fernandez de 
Porto Rico, onde trabalhou com o Pro-
fessor John McGee, que é o fundador 
da Pedagogia da Interdependência. Ela 
visitou os nossos centros de Oliveira e 
de S. Pedro e fez uma palestra nas nos-
sas Jornadas de Formação. Para nós é 
sempre uma honra receber visitantes 
tão ilustres, mas também tão simples 
e disponíveis para nos ensinarem.

MÁRIO PEREIRA

APRESEnTAÇÃO DA FESTA DE VERÃO
 No dia 28 de abril realizámos a apresentação da nossa Festa de Verão, no 

salão da ASSOL, que começou pelas 14 horas. Foi um momento de apresenta-
ção interna sobre o tema do Centro Alexandre Correia, que do tema das profis-
sões escolheu trabalhar o artesanato. Foi muito bom este dia e ficámos todos a 
aprender coisas que não sabíamos. Vários colegas apresentaram um pouco do 
artesanato que existe no país. No dia 6 de maio realizou-se a apresentação dos 
vários temas da nossa Festa de Verão deste ano, em São Pedro do Sul, no cine-
teatro Jaime Gralheiro. Foi um momento em que descobrimos um pouco sobre o 
que vai acontecer no dia 9 de junho. O Centro Alexandre Correia apresentou, com 
dez pessoas em palco, um pouco do artesanato da Região de Lafões e alguns 
exemplos deste artesanato. Foi uma manhã muito divertida e foi muito bom es-
tar em palco a apresentar para todos, foi a primeira vez que falei ao microfone 
em frente de tantas pessoas!

Esperamos ansiosamente pelo dia 9 de junho!

DébORA PATRíCIA

APRESEnTAÇÃO
nO CInETEATRO DA

FEIRA DAS PROFISSÕES
no passado dia 6 de maio, hou-

ve uma apresentação no cineteatro 
para preparação e apresentação do 
tema da Festa de Verão: “Feira de 
Profissões”. 

A nossa apresentação foi prepara-
da com muito entusiasmo pelos gru-
pos da Expressão Dramática. Abor-
dámos as profissões associadas aos 
transportes terrestres, marítimos e 
aéreos. Sendo algumas delas o ca-
mionista, o marinheiro, o piloto e a 
hospedeira de bordo. Desde o iní-
cio deste semestre, trabalhámos os 
meios de transporte e as respetivas 
profissões.

Para mostrar às pessoas de forma 
divertida, o que temos trabalhado, as-
sociamos ao camião a música “Ca-
mionista Cantor”, ao barco a música 
“Vida de Marinheiro” e fizemos uma 
coreografia com o nosso barco e ao 
avião a música “Anda Comigo ver os 
aviões” dos Azeitonas. A apresenta-
ção foi um sucesso. Agradecemos 
por nós termos tido a possibilidade 
de fazer a nossa apresentação para 
uma numerosa assembleia.

Também pudemos assistir às 
apresentações de cada unidade da 
ASSOL, o que abriu a todos o apetite 
para a Festa de Verão que se vai rea-
lizar no dia 9 de junho.

MARCO JOSé TELES, NUNO ESTEVES MOTA,
ESTER SAnTOS E AbíLIO TAVARES

Workshop de Velas
A oficina de velas foi desafiada pelo 

Agrupamento de Escolas de Cas-
tro Daire para realizar um workshop 
para um grupo de alunos e profes-
sores, pois tinham muita curiosidade 
em saber mais sobre as velas e so-
bre o seu processo de confeção. 

O grupo da Oficina organizou-se 
para dinamizar esta manhã, tendo 
cada uma das pessoas assumido a 
responsabilidade de explicar e de-
monstrar uma parte do processo de 
criação de velas. 

Como o workshop se realizou pró-
ximo do Dia do Pai, este foi o tema 
escolhido para decorar as velas. 

Todas as pessoas participaram 
com bastante interesse e motivação, 
o que foi muito agradável para o gru-
po que estava a dinamizar a Oficina. 

No final foi muito agradável, ver os 
sorrisos nos rostos de todos quando 
as velas ficaram concluídas. 

GRUPO DA OFICINA DAS VELAS
(VALENTIM CUNhA, ALExANDRA BOTELhO E 

hELENA TAVARES) 

Festa da Páscoa
No dia 11 de abril, teve lugar no 

Centro de S. Pedro do Sul a festa da 
Páscoa. A comissão reuniu nos in-
tervalos, ao longo do mês, para po-
der organizar a festa. 

No dia da Festa, de manhã, alguns 
elementos da comissão, a Mélanie e 
o André, com a ajuda da Dra. Otília 
confecionaram aletria na cozinha 
para servir de sobremesa para o 
nosso almoço. 

Os restantes elementos da comis-
são, ficaram a preparar os jogos e a 
decorar o centro com ovos de esfe-
rovite pintados, onde contaram com 
a ajuda do grupo da Expressão Dra-
mática. 

Para o jogo “Caça aos ovos” es-
condemos ovos em vários espaços 
do Centro, já para o “Jogo da Maca-
ca” desenhámos o esquema do jogo 
no chão do terraço, onde também ia 
acontecer o jogo da colher.  

No refeitório, para criar o ambien-
te de festa, cada mesa foi decorada 
com um arranjo de velas e para cada 
pessoa foi deixado um porta-guar-
danapos com cara de coelhinho. 

Também tivemos uma ementa es-
pecial e festiva, que terminou com  
aletria, que estava muito boa!

no período da tarde, foram realiza-
dos os jogos que tínhamos preparado 
e a festa terminou com um delicioso 
lanche que incluiu o tradicional folar 
de Vouzela, não faltando os ovos de 
chocolate e as amêndoas. 

A COMISSÃO (LúCIA, FRANCISCO, VALENTIM, 
MéLANIE E hELENA TAVARES)

RECICLAPP
No dia 6 de abril o grupo de infor-

mática teve oportunidade de visitar a 
exposição móvel do Planalto Beirão, 
no Jardim da Vila de Oliveira de Fra-
des. A exposição abordava a impor-
tante temática da reciclagem e inclui 
o visionamento de um pequeno filme 
sobre o ciclo da reciclagem, desde a 
recolha até à transformação de al-
guns produtos. No final a dinamiza-
dora ofereceu a cada um, um saco 
produzido com materiais reciclados. 

RAqUEL ANTUNES  

A DRA. SYLVIA FERNANDEZ COM O GRUPO DA PEDAGOGIA DA INTERDEPENDÊNCIA

O PROFESSOR JAMES THOMPSON NO CENTRO ALEXANDRE CORREIA



JORNAL DA ASSOL • MAIO 2022 JORNAL DA ASSOL • MAIO 2022

éTICA E DEOnTOLOGIA 
PROFISSIONAL COM A 

DR.ª ALExANDRA 
No dia 28 de março, os dois grupos 

de formação profissional 07 e 15 de 
Albergaria-a-Velha estiveram envol-
vidos nas dinâmicas de reflexão e 
ação da Dr.ª Alexandra Carvalho do 
ISCIA sobre a ética e a deontologia 
profissional, na incubadora de em-
presas de Albergaria-a-Velha. Entre 
sons relaxantes, balões a esvoaçar 
e música ritmada abordou-se a im-
portância dos comportamentos éti-
cos respeitando os princípios e os 
códigos de conduta das entidades 
da formação prática. A reação dos 
formandos foi muito aberta e alegre, 
a uma tarde muito produtiva.

FORMADORA SOFIA DE SOUSA

Encontro de Famílias
Durante dois anos a pandemia difi-

cultou os contactos entre as pessoas, 
facto que levou a que os encontros 
entre as Famílias e a ASSOL fossem 
ficando mais limitados, também.

Para tentar ir voltando à “normali-
dade”, o Serviço de Apoio às Famílias 
organizou nos dias 28 e 31 de março 
dois encontros de Famílias (um em 
Oliveira de Frades e outro em São 
Pedro do Sul).

O objetivo foi o de nos encontrar-
mos, de partilhar algumas dificulda-
des, de sempre, e as que este tempo 
de pandemia veio acrescentar.

A avaliação é a de que precisamos 
muito uns dos outros e que estes en-
contros se devem repetir.

ASSISTENTE SOCIAL LURDES FERNANDES

PÁSCOA 2022
no dia 12 de Abril decorreu na AS-

SOL (Centro Alexandre Correia) a 
festa da Páscoa.

Neste dia realizaram-se diversas 
atividades relacionadas com as fes-
tividades, organizadas pela comissão 
da Páscoa. As atividades desenvolvi-
das envolveram todas as pessoas, 
sendo de salientar o embrulho e a 
caça aos ovos na quinta da ASSOL… 
foram difíceis de encontrar!!! Realizá-
mos ainda jogos com os ovos e co-
lheres de pau…foi muito divertido!!! 

No fim da festa ouvimos músi-
ca ambiente e comemos os ovos 
cozidos e o bolo estava tudo muito 
bom!!!

Foi bom estarmos todos juntos 
nesta atividade.

ROSA ALMEIDA 

VISITA À ESCOLA DE CÃES GUIA
(ABAADV - ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA

DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL)
E À CLíNICA VETERINÁRIA VETDINhA

No âmbito da festa de verão 2022 da ASSOL exploramos a área da saú-
de veterinária. Neste sentido realizámos duas visitas: da parte da manhã 
fomos à Escola de Cães Guia em Chão de Vento e durante a tarde fomos à 
clínica veterinária Vetdinha em Mortágua.

O projeto da escola de Cães Guia teve início no ano de 1996, mas só no 
ano 2000 é que a escola foi inaugurada. Durante a visita à associação ti-
vemos oportunidade de visitar as instalações, de conhecer o trabalho rea-
lizado pelos profissionais, e acompanhar as diversas etapas dos cães guia 
desde o início de vida até à idade de “reforma”. Sabiam que após terem 2,5 
meses de vida, fazem testes, para saber se têm as qualidades/ requisitos 
pretendidos para serem cães guias? A partir dessa idade os treinadores es-
timulam os cães, para estes se habituarem ao toque humano, ao cheiro e à 
voz. A raça treinada é Labrador, pois tem características mais adequadas… 
os labradores são uma raça muito fácil de ensinar, são sociáveis, inteligen-
tes e obedientes. 

Após a realização dos testes são selecionados os cães com as carac-
terísticas pretendidas, estes são trabalhados na escola e nas famílias de 
acolhimento. 

Com o passar do tempo, a associação teve que aumentar as instalações 
para poderem oferecer todas as condições necessárias ao bem estar dos 
cães. 

Na parte da tarde fomos visitar a clínica veterinária Vetdinha, conhece-
mos as instalações e a sua mascote, o cão Bart. Conhecemos uma gata, 
que se encontrava no recobro, a recuperar de uma operação. Ao longo da 
visita fomos tirando dúvidas sobre gatos e cães como por exemplo: banho, 
comida, vacinas, doenças. Ainda recebemos dois panfletos de informa-
ções. Foram muito simpáticos, atenciosos e bastantes esclarecedores nas 
questões que fizemos.

Agora sim, sentimo-nos preparado e informados para a criação do nosso 
jogo para a festa de Verão. 

Obrigada a todos por esta oportunidade. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MORTÁGUA

Xi Jornadas CientífiCas 
internaCionales de inVestiga-

Ción sobre Personas
Con disCaPaCidad:

“Calidad de Vida y aPoyos:
el Poder de la eVidenCia”

No passado dia 16 de março, as 
colegas Ana Luísa Saraiva e Aida 
Araújo Rebelo, do Centro de Recur-
sos para a Inclusão (CRI), apresen-
taram uma comunicação nas xI 
Jornadas Científicas Internaciona-
les de Investigación sobre Personas 
con Discapacidad: “Calidad de Vida 
y Apoyos: El Poder de la Evidencia”, 
organizadas pelo INICO, em Sala-
manca. A comunicação intitulada “A 
Inclusão como um processo indivi-
dual” resumiu os dados da análise 
fatorial exploratória da Lista de Veri-
ficação da Inclusão, parte integrante 
da publicação “Pertencer e Participar 
para Aprender”. Este foi um aconte-
cimento memorável, sendo simulta-
neamente uma honra e um orgulho, 
tanto por podermos participar nas 
Jornadas em nome da ASSOL, mas 
também por termos tido a oportuni-
dade de aprender em todos os semi-
nários e conferências.

ANA LUíSA SARAIVA E AIDA ARAúJO REBELO

ana Paula saraiVa 
restaurante Vilarinho 

“Estive numa ASUS no Restaurante
Vilarinho, durante alguns anos. 

Gostei muito de lá estar.
 Tenho lá bons amigos”

PatriMónio MusiCado
lafÕes - terras de Cultura

Actuação do Grupo
de bombos da ASSOL

CENTRO ALExANDRE CORREIA

Fataunços - 30 de abril

Zé Carlos Martins 
Cunha e hubert lda 

“ O meu trabalho
é numa oficina

a arranjar carros.
Gosto de lá estar”

PÁSCOA
A Páscoa está chegando

estão pensando nos doces,
Chocolates, bolos e rebuçados.

é uma gostusura
a verdadeira festa,

é a ressurreição  de Jesus Cristo.
O verdadeiro herói da Páscoa.

VERA LúCIA

O OVO DA PÁSCOA
O Ovo da Páscoa foi um projeto 

desenvolvido em parceria com a Câ-
mara Municipal de Oliveira de Frades 
na altura da Páscoa.

Fomos desafiados por estes a de-
corar um Ovo gigante que depois iria 
estar exposto no Parque Urbano da 
Vila em conjunto com outros Ovos 
de outras entidades da nossa comu-
nidade. Este trabalho foi desenvolvi-
do nas várias oficinas da ASSOL.

CENTRO ALExANDRE CORREIA
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OS ARTIGOS DO JORnAL DA ASSOL
SÃO DA AUTORIA DAS PESSOAS APOIADAS,

DOS COLAbORADORES E DA DIREÇÃO DA ASSOL
•

A ASSOL AGRADECE TODAS AS SUAS CRíTICAS
E SUGESTõES DE MELhORIA, O qUE PODE FAZER

PREENChENDO AS FIChAS ExISTENTES NOS NOSSOS 
SERVIÇOS OU ENVIANDO UM EMAIL PARA

ASSOL@ASSOL.PT

DIA 1 DE MAIO
No dia 29 de abril, o grupo de infor-

mática fez um cartaz alusivo ao dia 
do trabalhador, que foi no dia 01 de 
maio. O cartaz tem a intenção de es-
clarecer e informar quais são as ca-
racterísticas de um bom trabalhador: 
proatividade, pontualidade, criativi-
dade, inteligência emocional, integri-
dade, foco, bom humor, entre outras.  
Esperemos que com este tema pen-
semos mais no relacionamento no 
local trabalho!

GRUPO DE INFORMÁTICA 6ªFEIRA

Serei o que me deres…
que seja AMOR!

No dia 29 de abril, participámos 
num evento no âmbito do mês da 
prevenção contra os maus-tratos 
infantis, em parceria com a Acade-
mia Sénior, CPCJ de Castro Daire e 
Mauro Parente. Foi muito importante 
para nós podermos  participar numa 
atividade aberta para toda a comu-
nidade, sermos os responsáveis pela 
decoração do espaço e colaborar-
mos na apresentação do evento. Ao 
início estávamos todos muito nervo-
sos, mas no fim correu tudo muito 
bem, todos nos deram os parabéns 
pela nossa participação. 

GRUPO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE CASTRO DAIRE 

EXPOSIÇÃO
Saímos no dia 01 de Abril de 2022, 

para ver a exposição com o tema 
“quem vê caras vê corações!”. 

O grupo de sexta-feira saiu por vol-
ta das 10 horas, era composto pela 
Dona Anja, Joana, eu (Vera), António 
Pereira, Deolinda, Mário Serrano e 
Rogério Paulo. Fomos para o Museu 
de Vouzela para ver as nossas caras 
feitas de pasta de papel, produzidas 
durante a quarentena, em 2020.

Lá estavam na parede com as res-
postas de cada um. No segundo an-
dar estava um quarto com bonecas 
antigas, foi a exposição que eu mais 
gostei. havia, também, outra exposi-
ção de quadros. De seguida, fomos 
para o Café comer um pastel de Vou-
zela. Gostei da companhia!

Foi maravilhoso! Neste dia não 
choveu.

VERA LúCIA

A ExCURSÃO DA BEATRIZ
No domingo, dia 15 de maio de 

2022, fui numa excursão até Chaves, 
Espanha, Pedras Salgadas e Lame-
go. Saímos às 7.30 horas. A Dona 
Laurinda fez o lanche para o piqueni-
que. Levámos uvas, rissóis, hambúr-
gueres, ananás e sandes de queijo…

Fui no autocarro com muitas pes-
soas que conheço e com que estive 
a partilhar o piquenique. Levei as sa-
patilhas verdes e a t-shirt verde que 
a bete me deu. À tarde, lanchei um 
bolo e um sumo numa pastelaria. A 
viagem foi muito agradável e correu 
tão bem que pedi à Bete para escre-
ver este texto para mostrar na reu-
nião. 

BEATRIZ

Festa de Carnaval
 Foi no dia 28 de fevereiro que feste-

jámos o Carnaval em Oliveira de Fra-
des. A comissão organizadora desta 
festa foi: Alberto Pedronho, Rosam 
João Bonjour, Francisco Ferreira, Zé 
Manuel Fernanda e Raquel. Nos dias 
antes desenhámos e pintámos más-
caras e estas foram utilizadas neste 
dia. quem quis mascarou-se e vestiu 
outras roupas. O grupo de bombos 
animou o nosso desfile aqui no Lar-
go da Feira.

De seguida o grupo da música ani-
mou a nossa tarde. No final houve 
bolo e sumo.

 A COMISSÃO ORGANIZADORA: ALBERTO PE-
DRONhO, ROSAM JOÃO BONJOUR, FRANCISCO 
FERREIRA, Zé MANUEL FERNANDA E RAqUEL

(RE)VISITANDO
A BELEZA INTERIOR

Com o desígnio de explorar a ri-
queza da (nossa) zona de Lafões, 
por alguns já apreciada e, para ou-
tros, ainda desconhecida, o Grupo 
da Partilha Criativa, no dia 01 de abril 
de 2022, dirigiu-se ao Baloiço Terra e 
Mar, na Serra do Ladário. Em seguida, 
procedeu-se à exploração do espaço 
convidativo na zona do Baloiço do 
Rio, em Ribeiradio. Com a expressão 
clara de um dia recheado de ternura, 
o Grupo da Partilha Criativa demons-
trou-se motivado por continuar a 
colecionar memórias, (re)visitando o 
que de mais belo e simples o interior 
nos poderá oferecer. 

GRUPO – PARTILhA CRIATIVA 

Mercado Municipal 
de S. Pedro do Sul

Desde o mês de março, que na 2ª 
quarta-feira de cada mês as ofici-
nas da ASSOL têm uma banca de 
venda de produtos no Mercado Mu-
nicipal de S. Pedro do Sul. Em que 
temos a possibilidade de dar a co-
nhecer à comunidade os produtos 
que são realizados nas diferentes 
oficinas da ASSOL e divulgar o nos-
so trabalho. 

Contamos com a vossa visita!

CENTRO DE S. PEDRO DO SUL

O PLAnALTO bEIRÃO
No dia 28 de fevereiro os grupos 

de formação profissional de Tondela 
visitaram o Planalto Beirão em Bar-
reiro de Besteiros – Borralhal.

Esta visita surgiu no âmbito do pro-
jeto da formação teórica cujo tema é 
o ambiente e a reciclagem. À chega-
da ao Planalto Beirão fomos recebi-
dos no auditório onde assistimos a 
um vídeo demonstrativo do funcio-
namento geral do Planalto Beirão.

De seguida fomos visitar os pavi-
lhões onde se realiza a reciclagem 
dos diversos resíduos recicláveis no-
meadamente papel e plástico. 

Foi uma visita muito produtiva 
na medida em que ficámos a saber 
mais sobre a reciclagem.

GRUPO 1 E GRUPO 9 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Percurso pelo
conhecimento

e diversão
Por forma a alargar o interesse 

pela riqueza do artesanato, como 
profissão, no âmbito da temática in-
timamente debruçada na Festa de 
Verão, a realizar no dia 09 de junho, 
um grupo de sete pessoas apoiadas 
do Centro Alexandre Correia, colecio-
nou um dia de lazer, no dia 29 de abril 
de 2022. Deslocou-se, num momen-
to inicial, com motivação e empenho, 
à Casa da Ribeira, em Viseu. A Casa 
da Ribeira é um espaço evocativo de 
memórias de Viseu, onde a presença 
dos antigos moinhos do rio Pavia e o 
lagar de azeite permitem ao visitante 
recordar o labor das lavadeiras que 
coravam e secavam as roupas junto 
da represa do moinho. A Casa evoca, 
também, a presença das barcas na 
Ribeira, que marcaram a vida do rio 
e da comunidade. Para além disso, 
é um espaço dedicado ao artesana-
to regional por excelência, onde se 
apresentam vários ofícios ligados às 
“indústrias” ancestrais da região. Pa-
ralelamente a um momento de maior 
enriquecimento teórico, o grupo diri-
giu-se ao Cinema NOS, onde pôde vi-
sualizar um filme que se encontraria 
em cartaz – “Os Mauzões (VP)”.  

JOAnA GOnÇALVES 

EMPREGA´T
III FEIRA DO EMPREGO E 
EMPREENDEDORISMO
Decorreu nos dias 5 e 6 de maio 

de 2022, no Cineteatro Alba, a 
EMPREGA´T – III Feira do Emprego e 
Empreendedorismo, promovida pela 
PRAVE em colaboração com o Mu-
nicípio de Albergaria-a-Velha.  Neste 
âmbito, os formandos dos cursos 07 
e 15 do polo de formação profissio-
nal de Oliveira de Frades/ Albergaria-
a-Velha, tiveram oportunidade de 
participar no segundo dia, assistindo 
às diversas palestras e visitando os 
stands expostos relativos a entida-
des formadoras e empresas locais, 
conhecendo as respetivas ofertas 
formativas e de emprego. Para além 
deste contacto que promoveu as 
suas capacidades de interação so-
cial e o conhecimento de oportuni-
dades de emprego foi ainda possível 
e muito interessante participar em 
demonstrações práticas que fortale-
ceram a sua aprendizagem!

APRESEnTAÇÃO
DO LIVRO “DAKAR

A BISSAU DE BICICLETA”
A manhã do dia 11 de abril foi uma 

manhã diferente para o nosso grupo. 
Fomos até ao cineteatro assistir ao 
lançamento do livro “Dakar a Bissau 
de Bicicleta” do escritor Rui Daniel 
Silva. Gostámos muito de ouvir as 
suas histórias das quais resultou 
este seu livro. Para além disso, ainda 
fomos brindados com um pequeno 
espetáculo da Universidade Sénior 
com a atuação da Tuna e a leitura de 
um pequeno trecho de um outro livro 
do escritor pelo “Clube de Leitura”. 
Deixamos-vos a descrição do livro: 
“Um livro capaz de nos transportar 
para outra dimensão, proporcionan-
do uma viagem repleta de “estórias” 
que podem tornar os sonhos uma 
realidade”. 

NUNO MOTA, CARLOS ROChA E MARCO JOSé 
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Cabo Verde as ilhas
de muitas cores

Numa visita feita à distância, nos 
dias 07 e 08 de março respetivamen-
te, os grupos 07 e 15 da formação 
profissional de Albergaria-a-Velha, 
foram apresentados às ilhas de Cabo 
Verde pela Dr.ª Daniela Carvalho. 
Descobrindo cores, sabores, sons e 
a sua história foram também convi-
dados a ouvir e dançar as músicas 
tradicionais de Cabo Verde. Duran-
te a formação teórica, o Funaná fez 
furor e estimulou o ouvido e o corpo 
dos formandos.

FORMADORA SOFIA DE SOUSA

PREPARAÇÃO
PARA A

FESTA DE VERÃO
Como já é tradição, nesta altura do 

ano, estamos todos entusiasmos a 
trabalhar na preparação da Festa de 
Verão.

As oficinas começaram por ideali-
zar produtos e criar produtos relacio-
nados com as profissões que estão a 
ser trabalhadas. 

Também nas oficinas de Expres-
são Dramática, Funika, Informática 
e Infoprojet’arte se está a trabalhar 
este tema. Estamos a preparar os jo-
gos do Centro e para tal, estamos a 
fazer pesquisas sobre as profissões, 
figuras em pasta de papel, desenhos 
alusivos às profissões, pesquisa de 
músicas associadas às profissões e 
a criar uma nova coreografia para a 
Funika.

Não iremos desvendar muito 
mais… pois queremos surpreender-
vos no dia da Festa de Verão. 

GRUPOS DA ExPRESSÃO DRAMÁTICA,
FUNIKA E INFORMÁTICA

GnR
POSTO TERRITORIAL DE 
ALBERGARIA-A-VELhA
Enviado um convite ao Sr. Coman-

dante do Posto Territorial da GnR de 
Albergaria-a-Velha, Virgílio Bandeira, 
para os grupos 07 e 15 da formação 
profissional conhecerem mais de 
perto a Guarda nacional Republica-
na, este foi aceite e nos dias 07 e 08 
de março, numa pequena viagem os 
formandos foram conhecer e apro-
fundar os seus conhecimentos so-
bre a GNR. Por entre as explicações 
dos senhores Agentes, a visita à cela 
e suas às instalações, conheceram 
as viaturas de diferentes setores, 
ouviu-se a sirene dos veículos, co-
nheceu-se as funções dos agentes e 
fizeram-se amizades. Foi uma tarde 
alegre, em que agradecemos ao Sr. 
Comandante e a todos os agentes 
pela sua abertura, boa disposição e 
partilha.

FORMADORA SOFIA DE SOUSA

FESTA DE VERÃO
No dia 28 de março de 2022, o 

grupo 7 de Albergaria- a -Velha e os 
grupos 5 e 13 de Oliveira de Frades 
reuniram para iniciarem a prepara-
ção da Festa de Verão.

De manhã realizámos dinâmicas 
para nos conhecermos e descobrir-
mos o tema sobre o qual iremos tra-
balhar e desenvolver jogos que ire-
mos apresentar na festa.

De tarde, como abordagem às te-
máticas, fomos recebidos no audi-
tório da Biblioteca Municipal de Oli-
veira de Frades onde amavelmente e 
com muito saber o Dr. Filipe Soares 
nos apresentou o seu conhecimen-
to sobre os Caminhos de Santiago 
,Caramulo e Vale do Vouga- Turismo 
Religioso que liga as nossas terras 
e em muito contribui para o desen-
volvimento social e económico das 
mesmas.

Os formandos participaram ativa-
mente e estão entusiasmados para 
continuarem a trabalhar em conjun-
to.

    FORMAÇÃO PROFISSIONAL
GRUPO 7 ALBERGARIA-A-VELhA

GRUPO 5 E 13 OLIVEIRA DE FRADES

ExPOSIÇÃO
DE LIVROS CARTOnEROS

Saímos da ASSOL, no dia 18 de 
Março de 2022, por volta das 14h 
para ver na Biblioteca Municipal de 
Tondela uma exposição de livros, 
feitos de cartão e de várias maneiras 
e oriundos de muitos países: brasil, 
Uruguai, Paraguai, México, Espanha, 
Portugal e França. Eram todos cria-
tivos e todos diferentes! havia uma 
sala para comprar livros para ajudar 
a Ucrânia e outra de livros infantis. 
Comprei um livro de parábolas.

Foram dois grupos, um grupo foi 
com o Professor Pancho, que eram 
a Deolinda, eu (Vera), Mário, António 
Pereira. O outro grupo foi com a Pro-
fessora Eugénia, que eram o Carlos 
Tiago, Rogério Paulo, João Carlos e 
o Francisco.

Gostei muito de ter ido foi um dia 
interessante!  

VERA  LúCIA  GARCIA PEREIRA

Vamos Sambar
Um pezinho de dança, um toque 

na bateria, um encontro com conhe-
cidos, o conhecer um desconhecido. 
No dia 28 de fevereiro a Escola de 
Samba Unidos de Vila Régia foi até 
à incubadora mostrar música e dan-
ça. Com um cheirinho a carnaval, o 
grupo 07 da formação profissional 
de Albergaria-a-Velha conheceu na 
escola alguns elementos da Escola 
dos Unidos de Vila Regia, aprendeu 
uns passinhos básicos de samba, 
tocaram instrumentos musicais e 
alegraram a sua tarde.

FORMADORA SOFIA DE SOUSA

Associação de Volun-
tariado Arriscar

é com grande prazer que agrade-
cemos à Associação de Voluntariado 
Arriscar a oferta de uma bicicleta es-
tática ao Centro Alexandre Correia. 

Antes de encerrarem a sua ativida-
de quiseram deixar a sua marca na 
ASSOL e deixaram uma mensagem 
de reconhecimento pelo nosso tra-
balho “…gostaríamos de expressar 
o nosso profundo agradecimento 
e reconhecimento pelo Vosso ex-
celente trabalho, desenvolvido ao 
longo destas ultimas décadas. Mais 
do que o apoio constante à comuni-
dade, são exemplo de humanidade 
e empatia”.

Obrigada também pela vossa Lem-
brança.

VISITA À C.M. DE
ALBERGARIA-A-VELhA
no passado dia 27 de abril, os for-

mandos dos cursos 07 e 15 do polo 
de formação profissional de Oliveira 
de Frades/Albergaria-a-Velha, foram 
recebidos pelo Sr. Presidente do Mu-
nicípio, António Loureiro, e pela Sra. 
Vereadora da Educação e Ação So-
cial, Dra. Catarina Mendes, na Câma-
ra Municipal de Albergaria-a-Velha. 
Esta visita foi programada no âmbito 
das comemorações dos 48 anos do 
25 de Abril, tendo os anfitriões gentil-
mente cedido ao nosso pedido para 
uma partilha institucional e pessoal 
sobre os valores da democracia e da 
liberdade, mudanças e conquistas 
alcançadas para o povo português 
desde então. Neste encontro, os 
formandos tiveram ainda a oportu-
nidade de colocar questões sobre o 
tema. Para além de se ter constituí-
do como um momento enriquecedor 
sobre a história nacional, foi também 
importante para os nossos forman-
dos o contacto institucional de pro-
ximidade. Ficámos todos muito sa-
tisfeitos.

nOTíCIAS
DO LAR DE APOIO

no Lar de Apoio temos tentado 
manter o ritmo normal de funciona-
mento. Com a mudança da hora e o 
bom tempo, temos conseguido fazer 
grandes caminhadas pela aldeia de 
Cambra.  Também temos comemo-
rado os dias festivos, como o Carna-
val, a Páscoa, e os aniversários.

Agora é altura de trabalhar para a 
Festa de Verão… pois é já no dia 9 de 
Junho. Contamos convosco no Lar-
go da Feira!

O LAR DE APOIO

AÇÃO DE FORMAÇÃO
SOBRE COMPOSTAGEM PELO
MUNICÍPIO DE O. FRADES NO

CENTRO ALEXANDRE CORREIA

FESTA DE DESPEDIDA DO MONITOR VÍTOR RIBEIRO

COLEÇÃO CENÁRIOS IMPROVÁVEIS


