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Utentes do CAO beneficiam de Educação Física,  

Natação e Hidroterapia 
  

Com o objetivo de combater o sedentarismo e 

melhorar a qualidade de vida dos utentes, o CAO 

tem inserido no seu plano de atividades, aulas de 

Educação Física, com o Professor Miguel Rios, e de 

Natação, com o Professor Pedro Martins. Estas 

atividades contam com o apoio do Município de 

Arcos de Valdevez que disponibiliza os recursos humanos e as instalações, 

nomeadamente o Pavilhão Municipal e as Piscinas Municipais. As aulas de hidroterapia 

são desenvolvidas pela fisioterapeuta do CAO, Maribel Oliveira, que adequa os 

exercícios atendendo às necessidades dos utentes. 

 

 

 

 

Utentes do CAO e Lar Residencial 

comemoram o “Dia Internacional da 

Pessoa Portadora de Deficiência” 
 

 

 

 

 

No dia 3 de Dezembro, data em que se 

comemora o “Dia Internacional da Pessoa 

Portadora de Deficiência”, colaboradores e 

utentes do CAO e Lar Residencial aceitaram 

o convite do Agrupamento de Escolas de 

Valdevez e visitaram o Centro Escolar de 

Sabadim e a Escola Básica de Távora. Com 

o objetivo de sensibilizar os mais jovens 

para esta problemática, utentes e 

colaboradores realizaram um conjunto de 

atividades, nomeadamente o Jogo das 

Sensações, a apresentação da peça de 

teatro “O Zé das Moscas” e a dança 

“Coração Deambulante”.                                                        
 

Obrigada a toda a comunidade escolar. 

                          PALAVRAS CRUZADAS                                             ADIVINHAS                      

 
1 – O que é feito para andar 

mas não anda? 

2 – O que é que quanto mais 

se tira mais aumenta? 

         Soluções do boletim anterior 

1.Roda da bicicleta      

2.Relógio 

EDITORIAL 

O ano de 2018 foi um 

ano repleto de novas 

atividades e desafios. 

Os colaboradores têm-

se empenhado e 

trabalhado com o 

objetivo de promover 

atividades diferentes e 

cada vez mais 

diversificadas. Os 

utentes, esses, têm 

respondido de forma 

positiva e têm evoluído 

em diversas áreas.  

Porque o bem-estar dos 

utentes é a nossa 

prioridade, 

continuaremos a 

trabalhar com afinco e 

a dar-vos conta do que 

de bom se faz.  

Sendo este o último 

boletim de 2018, 

desejamos a todos um 

novo ano repleto de 

realizações.      

A Equipa do Centro de 

Atividades 

Ocupacionais (CAO) 

FICHA TÉCNICA 
Propriedade: Centro de Atividades Ocupacionais – SCMAV 

Textos: Pedro Miguel Abreu Dantas 

Orientação/Supervisão: Cristina Morêncio 
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Estagiária de Nutrição promove  

“Dia Mundial da Alimentação” 
 

A 16 de Outubro, o “Dia 

Mundial da Alimentação” 

foi celebrado com os 

utentes do CAO, tendo sido 

dinamizada uma sessão de 

sensibilização sobre 

alimentação saudável, pela 

Estagiária de Nutrição, 

Catarina Ferreira. A 

construção da “Roda dos 

Alimentos” foi outra 

atividade desenvolvida e que permitiu a participação de todos.  

 

No Dia de S. Martinho não faltaram  

as saborosas castanhas assadas 
 

O “Dia de S. Martinho” é sempre 

comemorado com a alegria pelos 

utentes do CAO. Como manda a 

tradição, comeram-se castanhas 

quentinhas, num lanche diferente, 

durante o qual reinou a boa 

disposição e se privilegiou o 

convívio entre utentes e 

colaboradores.  

 
Como classifica a sua relação com os utentes? 

R: Excelente. Desde o primeiro dia que me sinto acarinhada por todos os 

utentes. Fazem-me sentir importante! (risos). É como se fôssemos uma 

família.  

 

      

Sessões Individuais e em Grupo 
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Guarda Nacional Republicana sensibiliza 

 os utentes do CAO para os diversos perigos 

 
No âmbito do seu Programa de Apoio a Pessoas 

com Deficiência (PAPcD), a Guarda Nacional 

Republicana de Arcos de Valdevez visitou os utentes 

do CAO. 

Criado a 3 de dezembro (Dia Internacional da Pessoa 

Portadora de Deficiência) de 2014, este projeto 

“pretende, de uma forma integrada, envolver todos 

os atores sociais com responsabilidades em garantir 

a segurança a pessoas com deficiência, dos seus 

cuidadores e das pessoas que com elas interagem, 

no intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida deste público-alvo e o aumento do 

sentimento de segurança na comunidade.” 

Agradecemos a visita e os conselhos dados pelos senhores Agentes da Autoridade! 

 

           

         Pintor Mutes fala de Arte e Pintura 
 

Foi no dia 11 de Dezembro que os utentes do CAO tiveram oportunidade de 

entrevistar o pintor “Mutes”, artista reconhecido e natural de Arcos de 

Valdevez.  

Inserida no “Jornal de Parede”, atividade desenvolvida pela técnica Ângela 

Gonçalves, esta conversa informal com o pintor permitiu aos utentes do CAO 

ouvir e falar de pintura. Contemplaram alguns dos seus quadros, tornando-se 

num momento de interação, partilha de experiências que culminou numa 

aula de pintura. 

Obrigada Mutes pela disponibilidade e atenção. 

 

 

 

 

  Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez 

festeja o Natal no Centro de Exposições 
 

No dia 15 de Dezembro, a Santa Casa de 

Arcos de Valdevez promoveu a sua “Festa de 

Natal”, onde reinou a alegria e a boa 

disposição. Os utentes das várias valências 
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presentearam famílias e amigos com atuações para todos os gostos. Este ano, o 

CAO voltou a marcar presença, apresentando uma peça que conjugou teatro e 

dança, ensaiada pela monitora Cátia Graça. 

     À conversa com a psicóloga  

Cristina Morêncio… 
 

O utente Pedro Dantas desafiou a Psicóloga do CAO, 

Cristina Morêncio, para uma conversa com o objetivo 

de conhecer as atividades que dinamiza. 

Em que faculdade se licenciou e há quantos anos exerce a profissão? 

R: Concluí a licenciatura em Psicologia, na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 2003. Portanto, já sou 

psicóloga há mais de 15 anos. 

 

Alguma vez se questionou sobre a profissão que escolheu? 

R: Nunca. Não me imagino a fazer outra coisa. Adoro o que faço e adoro as 

pessoas. Sinto que posso tornar as pessoas mais felizes. 

 

Que atividades desenvolve no CAO? 

R: A minha intervenção tem duas vertentes: uma intervenção mais 

individual, como o acompanhamento psicológico e sessões individualizadas 

de estimulação cognitiva e de promoção de competências escolares; e uma 

intervenção em grupo com a aplicação de diversos programas, 

nomeadamente na área do desenvolvimento de competências emocionais, 

cognitivas, pessoais e sociais. 

 

Quanto ao seu desempenho profissional, crê que tem crescido? 

R: Muito. Cada experiência profissional permitiu-me crescer 

profissionalmente e enquanto ser humano. O facto de ter trabalhado com 

públicos e problemáticas distintas, tem-me permitido melhorar e adquirir 

novas competências para desenvolver um trabalho mais eficiente. 

Utentes do CAO assistem ao “Auto da Índia”  
na Casa das Artes 

 

Porque é sempre bom assistir a um bom espetáculo, no dia 15 de novembro, 

inserido no 2º encontro de Teatro Luso-Galaico, os utentes do CAO assistiram à peça 

de teatro “Auto da Índia”, de Gil Vicente, apresentada pelo Grupo de Teatro 

Krisálida, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. 

 

 

 

 

   

Visita à Padaria e Pastelaria Panirocha 
 

A 27 de Novembro, inserido na atividade de “Jornal de Parede” o CAO visitou as 

instalações da Padaria e Pastelaria Panirocha e teve a oportunidade de assistir à 

confeção do tradicional bolo-rei.  

O regresso ao CAO foi bem animado, pois utentes e 

colaboradores trouxeram consigo bolo-rei que foi 

servido ao lanche. 

 

 

 

 

 

 

      


