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Explor’arte
O Centro de Actividades Ocupacionais da Casa João Cidade desenvolveu, no passado
ano de 2104, o seu projecto Explor’arte. No decorrer deste projecto, que culminou
com a exposição que decorre ainda no Pavilhão de Feiras de Montemor-o-Novo, foram
desenvolvidas as áreas da Tecelagem, Olaria e Pintura. Dentro destes ateliers foi
proposto aos Clientes o estudo da obra de diversos pintores, após a selecção das obras
a trabalhar, foram realizadas interpretações pessoais de cada uma delas, aplicando as
técnicas específicas a cada atelier. Desta iniciativa resultaram não só aprendizagens
extremamente significativas como trabalhos de grande beleza e valor artístico.

Actividades com a Comunidade
Seguindo o princípio de ligação permanente com a Comunidade envolvente, a equipa
do CAO procurou manter as suas actividades junto da mesma. Deste modo realizaramse diversas visitas e actividades fora do espaço do Centro, de entre estas salientam-se
as visitas à Oficina da Criança, ao Teathron, ao Abrigo dos Velhos Trabalhadores, às
exposições presentes na Fundação Eugénio de Almeida em Évora, ao Monte Selvagem
em Lavre, ao Festival de Teatro de Montemor-o-Novo e ao Festival de Animação
presente no Centro Juvenil. Foram também dinamizados com os Clientes alguns
passeios á ecopista e ao campo circundante à Instituição.

Comemoração de Datas Significativas
Foram realizadas no CAO diversas actividades, assinalando algumas datas importantes
com actividades como os mercados, pelos dias de S. Valentim e Natal, a comemoração
dos Santos Populares, com a realização de um Arraial, a comemoração do S. Martinho
com as famílias e a comemoração do Natal com a realização de um almoço com a
presença da Direcção. De modo a preparar a presença da Associação nos mercados
foram realizados ateliers complementares onde os clientes produziram alguns
trabalhos alusivos a cada temática. As receitas destes mercados contribuíram para, por
ocasião do Natal, organizar uma ida ao cinema ao Fórum Montijo.

Época Balnear
Nos meses de Verão foram dinamizadas diversas idas à praia - Sol Tróia - e às Piscinas
Municipais, com os Clientes do CAO, estas iniciativas foram motivo de agrado para
todo o grupo e decorreram sem qualquer incidente. Alguns dos ateliers do projecto
Explor’arte foram interrompidos, por motivos de férias das Monitoras responsáveis,
tendo no seu ligar ocorrido ateliers complementares onde se realizaram trabalhos para
venda na feira de Setembro.

Actividades Desportivas
Foi mantida a frequência semanal das sessões de Natação nas Piscinas Municipais,
para os Clientes do CAO que manifestaram interesse. Em parceria com o CAAAPD e
durante o horário de funcionamento do CAO, os Clientes inscritos puderam igualmente
participar nas actividades de Futebol e Natação, conjuntamente com Clientes de
outras Associações. Foram ainda realizadas actividades pontuais com Clube de Rugby
de Montemor-o-Novo, Danças Urbanas e Natação para públicos especiais.

Teatro
Na continuação da parceria com a Universidade Sénior de Montemor-o-Novo foram
realizadas, em Évora, duas representações da peça a “Cigarra e a Formiga”, no teatro
Garcia de Rezende e na Sociedade recreativa e Dramática Eborense.

Culinária
Compensando os nossos Clientes, em dias de greve ou encerramento da Cantina
Escolar, e também por ocasião das diferentes festividades celebradas, foram realizados
diversos ateliers de culinária, com a participação da equipa e dos Clientes do CAO.

Este ano ficou assim marcado por uma maior diversidade nas actividades oferecidas
aos Clientes do CAO, quer em oferta quer geograficamente, e principalmente por um
projecto anual mais definido e abrangente, com metas que foram amplamente
superadas e que servirá inclusive como base para trabalhos futuros de planeamento
das actividades desta Equipa Técnica.

