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EDITORIAL
Caro Associado,

O pior já passou… Portugal
encontra-se a desconfinar e os
nossos Associados também se
estão a adequar.
Passamos mais tempo na rua,
algum em atividades, porém
mantendo o núcleo familiar e,
acima de tudo, em segurança.
Considerando este tema e
adequando o nosso papel às
circunstâncias, lançámos várias
atividades aproveitando o dia da
criança para o pontapé inicial.
Desde visitas aos Zoos e a
diversas Exposições, passando
por aulas de surf, batismos de
mergulho e alguns espetáculos,
sem desprezar as propostas
online, tentamos promover a
alegria e a diversão.
Não faltem, inscrevam-se!

Até breve

NUNO GONÇALVES

No passado dia 30 de Maio estivemos no Zoo
Santo Inácio – Vila Nova de Gaia no âmbito das
atividades do dia da criança. Com a participação
de 33 Associados/Beneficiários e, num dia de
muita afluência no parque, foi possível criar
condições para que, a nossa pequenada, levasse
os pais a ver os animais e despertar o fotografo
que há em si.

ZOO DE STO. INÁCIO | DIA DA 
CRIANÇA

Em parceira com a Associação de Reformados
organizámos uma formação online para cuidadores
informais, que se desenrolou ao longo de dois sábados de
manhã (22 maio e 29 maio). A formadora Elsa partilhou
com os presentes alguma da sua experiência, bem como
diversos conteúdos bastante pertinentes para quem, ao
longo da sua vida, se defrontou com a necessidade de
prestar apoio a um próximo que apresente limitações ou
handicaps.

CUIDADORES INFORMAIS | FORMAÇÃO

Iniciou-se, no passado mês de Maio, a instrução de
prática de Yoga em formato online, com a
professora Paula Barros.
Trabalhando os conceitos do Respirar e do Bem
Sentir, semanalmente, é proposto, aos praticantes,
uma intenção e motivação.
O nível de exigência cresce gradualmente, dotando
os alunos de ferramentas que podem usar na
gestão do dia-a-dia.
Até julho, todos os sábados, vamos Descobrir a
Prática do Yoga.

DESCOBRIR A PRÁTICA DO YOGA

29 surfistas aproveitaram
uma manhã de calor, para
pegar na prancha e domar
umas ondas cheias de
adrenalina, nas belas
praias da Costa da
Caparica.

SURF EM FAMILIA 
COSTA DA CAPARICA
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