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Neste número damos desta-
que aos ateliês “A Minha Vida Dava 
um Livro”, “Bom dia, Mundo!” e 
“Velhos Amigos na Rambóia”, bem 
como ao acantonamento do proje-
to “Literacia para a Democracia” 
e ao III Encontro de Educação de 
Adultos Prá vida, por fim, em “Mo-
mentos” fazemos um balanço do 
terceiro trimestre e, na última pá-
gina, o grande destaque de dezem-
bro é o projeto “Poiares a Criar” 
com os Mercados de Natal nos dias 
7 e 8/12 e 14 e 15/12.

O editorial desta edição, ao con-
trário do que é habitual, tem um 
outro formato, Isaura Maia, sócia 
do Clube dos Velhos Amigos, faz o 
balanço do seu ano.

“Este ano para mim foi memorá-
vel porque no dia 6 de janeiro de 
2019 transformei e concretizei um 

sonho em realidade. Lancei o meu 
livro de memórias com o título “Se 
pudesse pagava à morte pra ela 
não vir”.

Tive muitos e bons amigos que 
me vieram felicitar e apoiar dan-
do-me coragem e ânimo, a todos o 
meu mais profundo e sincero obri-
gado. Entre todos os convidados 
estava sua Exa o Sr. Presidente da 
Câmara de Vila Nova de Poiares, 
João Miguel Henriques, acompa-
nhado da Senhora Vereadora Lara 
Oliveira. Ao Coro de Professores 
de Coimbra a minha eterna grati-
dão pelo convívio e sua presença.

Sendo os últimos os primeiros 
são os meus queridos filhos, ne-
tos e bisnetos que me brindaram 
com o seu amor, pena nem todos 
estarem presentes mas estavam no 
meu coração, a muitos causou ad-
miração…

A Associação ICREATE foi o que 
me levou a sem vergonha contar e 
escrever o meu passado, a vida po-
bre que vivi, as amarguras por que 
passei o meu duro trabalho mas 
sempre honradamente. Bendita a 
hora que conheci esta associação e 
me tornei sócia.”

Para 2020, desejamos um ano 
risonho!

Vera Carvalho & Isaura Maia
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A MINHA VIDA DAVA UM LIVRO

Rede informal de serviços de apoio ao público sénior, tais como: levantamento e envio de encomendas, cartas e receitas médicas; 
acompanhamento ao cabeleireiro e estética; pagamento de faturas; contratualização de serviços; inspeção de automóvel; idas ao 
cinema e espetáculos; visitas guiadas; preparação de lanches, entre outros serviços e compras.

IDA À RTP

No dia 10 de outubro a tarde tam-
bém foi nossa no programa apre-
sentado por Tânia Ribas de Oli-
veira na RTP1 “A Nossa Tarde” a 
propósito da divulgação da inicia-
tiva “A Minha Vida Dava um Livro” 
com a presença de Isaura Maia, 
autora da primeira obra da cole-
ção “Se pudesse pagava à morte 
p’ra ela não vir” e Abílio Antunes, 
autor da segunda obra a editar no 
dia 22 de dezembro.

No programa estiveram ainda a 
sócia do Clube dos Velhos Amigos, 
Aldina Antunes, e membros da di-
reção da iCreate, Inês Silva e Vera 
Carvalho.

As atividades do Clube, os par-
ceiros e a divulgação do projeto 
das edições iCreate foram alguns 
dos temas debatidos, mas o palco 
foi todo dos sócios do CVA, Abílio 
Antunes e Isaura Maia que parti-
lharam com o público da RTP1 os 
momentos difíceis do seu passado 
e aproveitaram para divulgar o 
seu livro de memórias.

“A minha vida dava um livro” é 
um projeto que visa contribuir 
para a constituição de uma Memó-
ria Coletiva de várias localidades 
do país.

Os nossos agradecimentos à RTP1 
e aos seus profissionais pela opor-
tunidade.

TAMBÉM FUI GUARDADOR DE 
REBANHOS

Abílio Antunes irá lançar a sua 
obra “Também fui guardador de 
rebanhos” no dia 22 de dezembro 
às 15h00 na biblioteca do Centro 
Cultural de Poiares.

Este é o segundo volume da cole-
ção “A Minha Vida dava um livro” 
das edições iCreate.

PARCERIA COM A LIVRARIA 
LÁPIS DE MEMÓRIAS

As obras publicadas pelas edições 
iCreate estarão brevemente dispo-
níveis na livraria Lápis de Memó-
rias situada no Atrium Solum.

Um grande abraço a Manuela Cas-
tro, responsável da livraria, pela 
abertura e boa vontade na dispo-
nibilização das nossas edições.

Tânia Oliveira, Isaura Maia, Abílio e Aldina Antunes, Vera Carvalho e Inês Silva
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Às segundas e terças-feiras, entre as 14h e as 16h00.
O ateliê “Bom dia, Mundo!” cruza a literacia das TIC com outras literacias, emocional, da leitura e da es-

crita, cidadania, entre outras. Objetivo: partilhar e debater olhares sobre o mundo.

A Solidão foi debatida no ateliê e 
nos Velhos Amigos na Rádio com 
Cristina Ferreira na Mundial FM.

AMOR AOS FILHOS E NETOS

Os filhos e os netos são os amo-
res da minha vida.

São o meu amparo, consolo e 
harmonia.

Também são a razão da minha 
vida e do meu viver.

Gosto muito de um abraço 
apertado e beijos deles.

Com os meus filhos e netos 
nunca me sinto sozinha.

Rosa Carvalho, 21/10/2019

SOLIDÃO, AMIZADE E
CAMINHAR

Caminhar com os amigos ajuda 
a sairmos da solidão e a não pen-
sar que estamos sós.

Solidão não é só estarmos sós, 
por vezes estamos acompanhados 
e a solidão não nos deixa. Por isso 
caminhar e contar com a ajuda 
dos amigos faz com  que a solidão 
se afaste, ficamos com outro espí-
rito e tudo fica bem  connosco.

Caminhar com os meus amigos 
é um momento de convívio que 
me deixa sempre muito feliz.

Cila Gândara, 21/10/2019

OS LIVROS DO CLUBE

A poesia e a prosa deram o 
pontapé de saída à atividade “Os 
livros do Clube” iniciada no dia 28 
de outubro por Vera Pedroso de 
Lima no ateliê.

No dia 18 de novembro as par-
ticipantes do ateliê apresentaram 
a sua interpretação do conto “A 
Aia” de Eça de Queirós, e tiveram 
ainda a oportunidade de receber 
os livros do projeto “A Biblioteca 
fora de portas” dinamizado por 
Paula Cação.

No dia 9 de dezembro os livros 
regressam ao ateliê.

BOM DIA, MUNDO!

Debate sobre as notícias  Conversas temáticas Literacia das TIC

Debate sobre a Solidão na rádio Biblioteca fora de portasVelhos Amigos na Rádio

Rosa Carvalho Cila Gândara Os livros do clube
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VELHOS AMIGOS NA RAMBÓIA E CLUBE DO BEM-ESTAR

Velhos Amigos no Oceanário

Escola do Brinquedo Tradicional Popular

SPA no Hotel Vila Galé

Grupo de meditação 2asfeiras 10h30-11h30Caminhadas em Poiares

Velhas Amigas no OceanárioVelhas Amigas no Oceanário

Velhos Amigos na Cinemateca

Prof. João Amado

SPA no Hotel Vila Galé

Velhos Amigos no Oceanário

No dia Internacional do idoso 
(1/10) estivemos no SPA do Hotel 
Vila Galé, almoçámos no restau-
rante “Sol do Mondego” e à tarde 
visitámos a Escola do Brinquedo 
Tradicional Popular. 

No mês seguinte, dia 5/11, via-
jámos até Lisboa, e estivemos na 
zona do Parque das Nações, onde 

visitámos o Oceanário e desfru-
támos de toda a beleza da fauna 
e da flora dos oceanos. Após o al-
moço, comemorámos na Cinema-
teca o dia Mundial do Cinema e o 
centenário de Jorge de Sena, com 
a visualização do filme “Sinais de 
Fogo” realizado por Luís Filipe 
Rocha, seguindo-se uma conversa 
animada com o realizador.



6 | Dezembro de 2019 | Boletim Clube dos Velhos Amigos - iCreate

MOMENTOS

Estas foram algumas das atividades desenvolvidas durante o último trimestre de 2019 com a participação 
da equipa e sócios/as do Clube dos Velhos Amigos.

As Cadeiras do Curso de Vida da Matobra

Dia Municipal para a IgualdadeArcar, Maxivisão e iCreate - S. Tomé e P.

Festival Cabelos Brancos - Ìlhavo

Isaura Marta e Arminda Midões

Festival Cabelos Brancos - Ìlhavo

Luís e Elisabete Coimbra na Poiartes’19

António Marta

A equipa da iCreate na Poiartes’19

Ateliê Lãs SolidáriasAteliê Costura CriativaAteliê Mãos à Obra

Aniversário de Alda OliveiraCVA - Estudo de Campo - Doutoramento
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LITERACIA PARA A DEMOCRACIA

Cartaz Acantonamento Benedita

Pintura de mural

Poesia e debate Lucília Salgado - Debate

ACANTONAMENTO NA BENEDITA

Os parceiros do projeto Literacia 
para a Democracia encontraram-
-se nos dias 27, 28 e 29 de setembro 
na Benedina para um acantona-
mento, no qual foram organizados 
diversos momentos educacionais e 
artíticos sob o mote da cidadania.

O programa envolveu várias 
ações, nomeadamente de gastro-
nomia, dinâmica de interconhe-

cimento, caminhada, visita ao es-
paço Qui Kung, pintura de mural, 
plantação de árvores, poesia, es-
cultura e partilha de saberes no 
âmbito da cidadania.

O próximo encontro será no dia 
7 de dezembro em Vila Nova de 
Poiares no III Encontro de Educa-
ção de Adultos Prá Vida – Literacia 
para a Democracia.
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NÃO PERCA O PRÓXIMO NÚMERO EM MARÇO DE 2020


