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RELATORIO FINAL DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2019 

0 presente relatOrio tern como objetivo apresentar as atividades de carácter Iüdico-

pedagogico e funcional, do piano de açao anual, atividades cornernorativas e diárias 

ueaiizadas peia Associaçao Nacional de Escierose Müitipla (ANEM) ao longo do ano de 

2019. 

Corn este docurnento, procuramos ainda analisar a grau de cumprirnento dos objetivos 

clelineados no Piano de Atividades pars o mesmo ano, informar sobre as atividades nao 

,ealizadas, bern como. sobre as acOes que a ANEM desenvoiveu e que nao estavarn 

i)revimente delineadas. 

PLANO DE AçAO ANUAL 

COMEMORA(;AO DO DIA MUNDIAL DA ESCLEROSE MULTIPLA E DO XX 

ANIVERSARIO DA ANEM 

No dia 30 de Maio ceiebrou-se o dia Mundial da Escierose MüItipia. a ANEM como e 

habitual assinalou esta data corn urn conjunto de iniciativas desenvolvidas entre as dias 

25 a 31 de Maio. 

No dia 25, as cornernoraçOes foram no Parque Cornpiexo Desportivo junta as Termas de 

Monção, onde podemos experienciar uma aula de Zumba. demos lugar a urna caminhada 

nuin dia solarengo que consoiidou o sentimento de pertenca e vivencias partilbadas par 

lodos as nossos utentes e associados. Este dia ficou ainda marcado pela dinarnização de 

urn Workshop sobre 'Direitos e Deveres da Pessoa corn EM" na EPRAMI. 

No clia 29, marcarnos presença em três acOes. Estivemos presentes no Museu da Oliveira 

e do Azeite em Mirandeia no i Encontro de doentes corn esderose mültipla e seus 
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familiares" onde se abordaram temas pertinentes sabre o que é a esblerose inultipLi : 

sintomatologia e tratamentos e a importância das associacoes de doentes. 

No mesmo dia, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, elaboramos 

Workshops sabre os "Sintomas InvisIveis da EM' e sobre a "lmportância da Reabilitaçao 

Fisica na EM". 

Lancamento em Lisboa da exposiçao "A Minha EM InvisIvel" que percorreu o Pals. 

Para comemorarmos o dia Mundial da E.M, no dia 30, proporcionamos urn lanche convivo 

aos nossos utentes e colaboradores em Gramido onde demos forca ao movimento 'EM - 

Alerta Laranja". 

Para finalizar as comemoraçOes no dia 31 em parceria corn o Conselho de Administracao 

da Unidade Local de Satlide de Matosinhos, participamos num Workshop de nutriço, 

onde as doentes corn EM tiveram a oportunidade de aprender a confecionar pequiiu'; 

snacks saudáveis no Parque da Cidade do Porto. 

Em todas as acOes desenvolvidas enfatizamos a poder do movimento #EMalertafru<tiija 

para alertar e consciencializar aspetos da Esclerose Mültipla em todas as suas 

dimensOes. 

DIA NACIONAL DA PESSOA COM ESCLEROSE MULTIPLA 

Em comemoracao do Dia Nacional de Esclerose MUltipla, a ANEM organizou, a 7 de 

Dezembro da parte da manhã no Auditório do Centro Hospitalar Universitârio do Porto o 

XIV Sirnpôsium da ANEM abordando as temas: "Planeamento familiar- Planearnento da 

Gravidez; Disfunçao sexual; Parto e POs-parto"" Esclerose Mültipla em idade Pediátrica" 

"Vacinas em Doentes corn EM" "Adesão a terapêutica e Monotorizaçao dos fãrmncos-

papel do Enfermeiro". 

WORKSHOPS "EM CONHECIMENTO"II 

Atividade realizada através da exposicao ' A Minha EM Invisivel" visto que o objetivo to il 

cumprido pois pretendiamos realizar em Faculdade da Area da SaUde divulgaçao da 

doenca e transmissão de conhecimentos acerca da EM. 

MOD ANEM AF Cl 03 	 Rua Jtlio Dints. n 0  247 4420481 Volbom - Gdni ITeIJFax 224631985 
Mail anem0anem oro p I Site www anem or Qi I Facebook anern esde,osen,uIt,pto(iSgmail COT 



e (11 

LEVANTAMENTO DOS DOENTES COM EM 

Oficio n.°  
Fax n.°  

x Declaracao I Aviso 
Acordo de Cooperacao 
Declaracao Transporte 

Data: 02 / 03 I 2020 

Este levantarnento tern vindo a ser feito ao longo das açOes realizadas na atividade 

anterior. 

CRIAçA0 DE LINHA TELEFONICA DE APOIO COM PLATAFORMA INFORMATICA 

A ANEM já dispOe da linha telefónica, mas por questOes financeiras ainda nao foi possivel 

cuar a plataforma informática. Expectamos a abertura de financiamentos para estas 

ftaS. 

ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR NA CONSULTA DE NEUROLOGIA 

Iniciamos o acompanhamento hospitalar. 

ATIVIDADES DE APOIO AO CUIDADOR 

A Iniciativa EM Cuidador traduziu-se numa candidatura efetuada ao programa 

cofinanciado pelo programa de financiarnento a projetos pelo INR, LP intitulado 

"CuidarEM" corn a criacao de urn Gabinete de Apoio ao Cuidador; programas psico-

educativos: sessOes de esciarecimento; Apoio social, Psicologia, Juridico e elaboracao de 

(.Ini Manual do Doente e Cuidador já em 2018, apôs o término do projeto rnantivemos o 

ipoio ao Cuidador em 2019. 

IMPRESSO DA EM - cRIAcAo DE BOLETIM RETRATANDO A DOENA 

Por questoes financeiras o boletim em banda desenhada nao foi realizado. 

FOLHETOS INFORMATIVOS 

Ao longo do ano realizamos a impressão de folhetos informativos da ANEM e distribuidos. 
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DIARIO DO DOENTE 

A prod uçao deste diário ficou adiada por questoes de falta de financiamento. 

A MINHA VIDA EM LIVRO 

Encontramo-nos em fase de recoiha de testemunhos e experiencias para a elaboracao cia 

mesmo. 

cRIAcAo DE CALENDARIO 

Atividade realizada através a produção de calendário e canetas. 

DIA DO FADO 

Atividade realizada corn a cotaboraçao de familiares de doentes, momenta de rntiita 

alegria e diversão. Esta atividade levou a organizaçao de eventos corn atuação de Tuni 

Estudantil. 

UMA HORTA A PORTA 

Atividade adiada corn pretensao de vir a ser concretizada no novo espaco da AN EM. 

EM MÔVEL 

Atividade nao realizada pois dependia de financiado a projetos. 

cRlAçAo DE GRUPO MUSICAL E/OU TEATRO 

Realizaçao de terapia musical corn estagiário na Area das Ciências da Educaçao coin o 

preceito terapéutico e avaliaçao da exequibilidade de criaçao de grupo. 
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ATELIER DE ARTES PLASTICAS E PINTURA - ATIVIDADES MANUAlS 

SessOes de terapia de grupo de atividades manuais foram desenvoividas sernanalmente 

no CAARPD, corn a finalidade de promover aos doentes urn equilibrio ernocional e 

desenvolvirnento da criatividade e capacidade motora 

ACTIVIDADES LUDICAS NO PARQUE DE GRAMIDO 

Atividade desenvolvida no rnës de Junho e Juiho. corn a Terapeuta Tània Poiares na 

claboracao de jogos e exercicios seguido do passeio a pé pela Marina do Freixo 

aproveitando o local para passear a beira-rio prornovendo mornentos de lazer, de 

contacto corn a Natureza. 

COLONIA DE FERIAS- EPOCA BALNEAR 

Atividade desenvolvida durante as rneses de Julho e Agosto que terrninou corn urn 

alrnoço de despedida da epoca balnear. 

FERIAS CULTURAIS PARA DESCANSO DO CUIDADOR 

Atividade não realizada por falta de financiarnento 

0 MELHOR AMIGO DO HOMEM COMO TERAPIA 

Atividade não realizada por falta de financiarnento. 

cONcRETIzAcA0 DE SONHOS COM A BOLSA "EM SOCIAL" 

Atividade em negociaçao para possiveis financiamentos. 
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Corn u n icacão anem 
KIOSKE" EM UTILITARIO" 

Atividade desenvolvida ao longo do ano de acordo corn os bens que nos foram doados. 

"EM F0RMAcA0 E EMPREGABILIDADE" 

Aguardamos resultados de programa de financiarnento a projetos. 

CRIAçAO DE NEGOCIO SOCIAL E LANAMENTO DA MARCA SOCIAL ANEM 

A criacao de negócio social esta automaticamente relacionado corn a criaçao cia marca 

social que se encontra em negociacao, tratando-se de processos burocráticos 

prolongados. 

IDA AO TEATRO E/ OU CINEMA 

Atividade desenvolvida parcialmente por questOes log icas. 

Atividade realizada na ANEM corn a confecao de iguarias que depois de confecionadas 

foram oferecidas aos associados familiares e amigos. 

AULA SOLIDARIA DE IOGA I PILATES I OU CAMINHADA 

Atividade realizada no n/ espaco de reabiiitacao bern como nas atividades desenvolvidas 

na sinalizaçao do Dia Mundial da EM. 

ATIVIDADE AUTOESTIMA E AUTOIMAGEM 

Atividade desenvolvida durante o anD, corn sessão de cabeleireiro e estética 

proporcionado pela entidade CEN. 
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PASSEIO I ALMOO DE VERAO 

Ativiclade desenvolvida parcialmente por questoes logicas. 

ESPETACULOSDE CARIZ SOCIAL 

loiani realizadas vários espetáculos de cariz social. 

CONSULTADORIA DE MARKETING COMUNICAcAO E ANGARIAcA0 DE FUNDOS 

Ativiclade em negociacao para possIveis financiamentos. 

CAMPANHA DE ANGARIAcA0 DE FUNDOS 

Continuaçao de angariacao de fundos para a construcao de Clinica de Reabilitacao e Lar 

Residencial através da chamada para o nUrnero de valor acrescentado e através da 

vet ida clas mascotes. 

LANcAMENT0 DE UMA CAMPANHA NACIONAL 

A icleia inicial seria elaborar uma campanha a Nivel Nacional corn potencial angariaçao de 

fundos, contudo a campanha desenvolveu-se intitulada de A Minha EM Invisivel" sern 

qualquer tipo de contrapartidas para a ANEM nern possivel angariacao de fundos, A 

iniciativa percorreu o pais corn o objetivo de mostrar paineis ilustrativos dos 12 sintomas 

mais cornuns que afetam Os doentes corn Escierose Mültipla. Esta campanha de 

sensihilizaçao pretendeu dar a conhecer a comunidade e a sociedade o que é a EM, o 

seii impacto na qualidade de vida, os rnitos e os preconceitos associados. 

CAPTAcAO DE NOVOS PADRINHOS E MECENAS 

Ativiclade em constante desenvolvimento. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BASE DE DOADORES PARTICULARES 

Atividade em negociacao e planificaçao para criacao de base para possiveis 

financiamentos. 

0 "BANCO DA EM" 

Atividade nao realizada por falta de financiamento. Contudo como o preceito daatividadt1t 

seria divulgar a Doenca, o objetivo proposto foi concretizado através 'da exposiçäo "A 

Minha EM Invisivel'. 

AcOEs DE F0RMAcA0I TECNICOS/ DIREcA0 

Ao longo do ano participaram em acOes formativas de entidades parceiras. 

PARTIcIPAcA0 NOS CONGRESSOS DE ECTRIMS 

Não recebemos apoio para a participacao. 

PARTIcIPAçA0 E COLABORAAO EM SEMINARIOS/ INvEsTIGAçA0 

Ao longo do ano participamos em acOes e seminários realizados pela ANEM, e ainc1i poi 

entidades parceiras. 

PUBLICAQAO DO JORNAL ANEM 

A pubticacao efetuou-se tal como informamos sernestralmente, corn criacao de novas 

colunas de interesse, inserçao de novos anüncios publicitârios relacionados corn as areas 

Social e da Saüde e particspacao de personalidades convidadas. A publicacao deste joinal 

teve coma objetivo fomentar a transmissão de informacao sobre a Escierose MüItipla, o 

trabalho desenvolvido e as servicos disponIveis na AN EM. 
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CONSTANTE ATUALIZAcA0 DO SITE DA ANEM 

Mantem-se a atuàlizacao constante do site da ANEM na Integra corn a qual obtivernos urn 

major desenvolvirnento ao nIvel da quantidade e qualidade de informaçao disponhvel. 

Fazemos urna atualizaçao sempre que necessària corn noticias novas, questoes 

frequentes, dicas, apresentacao da calendarizacao das atividades a desenvolver, de 

forma a facilitar a melhorar a navegacao do nosso site. 

CONSTANTE ATuALIzAcA0 DO FACEBOOK DA ANEM 

Manteve-se a reformulaçao e atualizacao do facebook da Associacao, de forma, a 

melhorar e desenvolver o nivel da quantidade de "amigos" e qualidade de inforrnaçao 

disponivel, apresentarnos a calendarizaçao das atividades a desenvolver, sempre corn a 

icleia de interagir e pedir opiniao acerca das rnesmas, prornovendo a interacao entre 

sOcios, utentes e pessoas que se identificam corn a causa. 

NOVO ESPAO PARA CAARPD 

Roalizamos candidatura a Fundaçao EDP Solidària- programa EDP Solidaria- lnclusão 

Social corn o Projeto "Reabilitacao MUltipla" corn o propósito de alargar a n/ intervençao 

no Municipio de Vila Nova de Gaia, desenvolvendo a valëncia CAARPD num espaco 

cedido pela Autarquia, para concretizacao deste projeto. Encontramo-nos a realizar obras 

de adaptacao e rernodelaçao do espaço criando infraestruturas para urna major eficiência 

e eficácia de acordo corn as exigências das Entidades competentes. 

IAU71JL1 :1iIiITh 

Ativiclade em negociacao e planificaçao para criacao de delegaçao. 

CLINICA DE REABILITAçAO E LAR RESIDENCIAL 

Constanto atualizaçäo e instrucao de processo de licenciamento e construcao do Lar, 

agiiardamos verba para iniciar a construçao do mesmo. 
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ATIVIDADES EXTRAS 

CAMPANHA THE WORLD VS. MS  ROUND 3 (extra) 

A ANEM colaborou na campanha The World Vs. MS Round 3, iniciativa prornovida pelo 

Laboratório Farmacêutico Sanofi Genzyme na divulgaçao e recolha de testernunhos de 

doentes de EM, sobre o tema "Está na altura de exigir mais da vida corn EM" que 

compilou num video testemunhal evidenciando a forma positiva da doença. 0 video foi 

publicado nas redes sociais a nivel mundial. Realizamos ainda as publicacOes ao lonqo 

do ano dos posts associados a Campanha. 

ALEM DAS HISTORIAS - Vidas para IA da Esclerose MUltipla (extra) 

Site Iançado por iniciativa do Laboratório Farmacêutico Merck, sendo urna fonte de 

informacao, conhecimento e rigor para superar a Esclerose MUltipla. Este espaço web 

corn canal you tube também a ele associado tern o apoio da ANEM. Trata-se de uma mini 

serie de seis episôdios que comprovam na primeira pessoa, as experiencias dos doentes 

corn E.M na conciliaçao familiar nos papéis como pals, filhos, cônjuge e cuidadores. 

Desafios na vida profissional, sonhos e paixoes que não se desvaneceram coni o 

diagnóstico são alguns dos relatos que podemos encontrar nesta mini serie. SAO 

demonstracOes de superaçao, conquistas e inspiraçao que servem de exemplo para toclos 

n ós. 

5th International Congress of Multiple Sclerosis (extra) 

A ANEM esteve presente na 5a  edicao do Congresso Internacional de Esclerose MiItipli. 

Esta iniciativa decorreu entre os dias 14 a 16 de Fevereiro, nas instalaçOes da Ordem dos 

Medicos na cidade do Porto. 0 Congresso é organizado pelo Serviço de Neuroiogia do 

Centro Hospitalar de São João, na pessoa da Professora Doutora Maria José Sá. Estes 

eventos afirmam-se como urn dos principais fóruns de discussão as quais englobam 

informaçOes sobre os avancos mais recentes em relaçao a Esclerose Mültipla por 

diferentes especialistas oriundos de todas as partes do globo. 
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FORUM SABER MAIS PARA APOIAR MELHOR E EUROPEAN PATIENT INNOVATION 

FORUM (EPIS) (extra) 

A ANEM participou em mais uma ediçao do forum saber mais realizado pelo LaboratOrio 

Far macêutico Novartis onde se debateu temas de extrema importância para as 

Associaçães de doentes. 

PREMIO BOLSAS DA CIDADANIA - LABORATORIO ROCHE 
Fornos Vencedores corn 0 projeto " A Voz da EM" da 5a  Ediçao do Prémio Bolsas da 

Cidadania 2019 prornovida pelo LaboratOrlo Roche, 

Este projeto teve como objetivo desenvolver acOes de consciencializaçao e capacitacao 

dos doentes e da comunidade para processos de tomada de decisäo em saüde. 

Pronioçao da literacia e envolvimento nas decisOes relacionadas corn a saUde publica e 

dotar Os doentes do conhecimento sobre Os seus direitos e deveres foram as principals 

diretrizes deste projeto. Foram dinamizadas sessOes informativas e atividades onde foram 

abordadas temáticas como a promocao de SaUde e qualidade de vida, bem-estar fIsico/ 

em ocio n a I. 

Projetos Cofinanciados pela UE - Portugal lnovaçao Social- Programa do 
Capacitacão para o lnvestimento Social (extra) 
Recebernos aprovacao da NI candidatura realizada ao Portugal !novacao Social programa 

Capacitaçao para o Investimento Social corn o projeto lIES "Cuidar EM". Pretende reforcar 

as capacidades organizativas e as competências de gestão, corn vista a sua preparacao 

para gerar impacto social e captar investimento social, de forma a garantir a 

;LIs1on1abilidade da rnetodologia de intervençäo prOxirna, direta e regular corn os 

cuidadors informais das pessoas portadoras do Esclerose MUltipla. Estao a decorrer as 

intervonçOes de capacitacao, nos dorninios de: Avaliaçao de Impacto; Estratégia, 

Parcorias e Crescirnento; Marketing, Comunicacao e Angariação de Fundos e Gestao de 

Operacoes e Tecnologias de lnforrnacao." 
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Prémlo BPI "Ia Caixa" Capacitar 2019 (extra) 

A ANEM participou na edicao do Prérnio BPI "la Caixa" Capacitar 2019, urna iniciativa do 

BPI e da Fundaçao "la Caixa" corn o projeto: "EM Reabilitacao!" Sendo uma das 23 

lnstituiçOes Premiadas corn urn projeto orientado para a melhoria da qualidade de vida, a 

ocupacao e a autonomia de pessoas corn deficiência ou incapacidade permanente. 

10  Think-Tank - Consenso Estratégico Nacional da Esclerose Mültipla (extra) 

0 Consenso Estratégico para a Esclerose Mültipla congregou mais de duas dezenas de 

peritos e outras entidades relevantes para a gestao da patologia, nurn processo de 

reflexão conjunta ao longo do ano de 2019 do qual a ANEM faz parte, tratar-se de urn 

estudo/ trabalho cientifico foi realizado corn total independéncia 

2a Edição da Academia para a Capacitacao das Associaçöes de Doentes (ACAD) 
(extra) 
A Academia para a Capacitacao das AssociacOes de Doentes é urn projeto da ENSP-

NOVA, corn o apoio da Roche Farmacèutica, corn urna equipa de preletores diversfficacla, 

dirigida a Associaçoes de Doentes da qual a ANEM fez parte. 

MS Network" (extra) 

A ANEM participou na "MS Network" evento prornovido pelo Laboratôrio Biogen corno 

Palestrante. 

41 Edicao dos "Encontros corn Associaçoes de Doentes" (extra) 

A ANEM participou na 4a  Edicao dos "Encontros corn AssociacOes de Doentes" urn eveiito 

dedicado ao tema "Comunicaçao", que contou corn intervencao da Dress for Success, e 

workshops dinâmicos, rnobilizado pela empresa EIXO NORTE-SUL. Encontro promovido 

pela Bayer Portugal. 
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Comun icacao 

Oficio n.° 	I 
Fax n.°  

x Declaraçao I Aviso 
Acordo de Cooperaçâo 

- Declaraçao Transporte 

Data: 02 I 03 1 2020 

Congresso Naciona da EM (extra) 

A ANEM colaborou na organizacao do Congresso Nacional de Escierose Mültipla- SaUde 

3.0: Melhores cuidados ao Doente corn EM que decorreu nos dias 6 e 7 de Dezembro no 

Instituto Superior Técnico- Taguspark 

Advisory Board de Doentes e Cuidadores de EM (extra) 

A ANEM colaborou corn a Novartis no recrutamento de participante no Advisory Board 

(liriqiclo a Doentes e Cuidadores de EM 

ATIVIDADES DIARIAS 

Durante o ano de 2019 mantiveram-se as seguintes atividades: 

VISITAS DOMICILIARIAS 

Este servico funcionou regularmente corn consultas e atendirnentos marcados no 

dornicilio dos doentes. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

Esle set viço funcionou diariamente. 

SESSOES DE FISIOTERAPIA 

Alividade desenvolvida sernanalmente, favorecendo a mobilidade e qualidade de vida dos 

iiossos utentes do CAARPD. 

SESSOES DE HIDROGINASTICA 

A atividade das SessOes hidroginástica desenvolveu-se durante o ano nas piscinas 

Municipais de Gondomar corn quern estabelecemos acordo. 
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Data: 02 /03 / 2020 

Corn u nicacão ar - em 

SESSOES DE HIPOTERAPIA 

A atividade das SessOes de hipoterapia desenvolverarn-se no Centro 1-lipico de 

Gondornar corn quern estabelecernos protocolo. 

SESSOES DE TERAPIA DA FALA 

A Atividade de terapia da fala aguarda disponibilidade da entidade parcera. 

SESSOES DE MEDICINA TRADICIONAL CHINESA TAI CHI E QI GONG 

As SessOes de Tai Chi e Qi Gong desenvolverarn-se no Espaço de reahilitaçao funcioiial 

da ANEM. 

SESSOES DE INFORMATICA 

Atividade desenvolvida na sede da ANEM, transmitindo as nocOes básicas de utilizacao 

de computadores e internet. 

CONStJLTAS NuTRIçAo 

Funcionou sempre que solicitado. 

APOIO PSICOLOGICO 

Este serviço funcionou diariarnente corn consultas na sede da ANEM e no dornicilio dos 

doentes. 

APOIO SOCIAL 

Este servico funcionou diariarnente corn consultas e atendirnentos na sede da ANEM e no 

dornicilio dos doentes. 

APOIO NA DIsTRIBuIcA0 DE BENS ALIMENTARES 

Distribuiçao mensal de bens alirnentares pelas farnilias previarnente sinalizadas, 

fornecidos pelo n/ parceiro Banco Alirnentar Porto. 
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Data: 02 I 03 12020 

LOJA SOCIAL 

Este serviço funcionou diariamente na sede da ANEM no horário das 9h as 17h. 

SERVIO DE EMPRESTIMO DE AJUDAS TECNICAS 

I - u,icionou diariamente e sempre que solicitado. 

APOIO JURIDICO 

Ft ncionou sempre que solicitado. 

PROTOCOLOS DE c0LAB0RAcA0 

Realizararn-se protocolos de Colaboraçao corn diversas entidades do sector privado e 

publico para meihorar e ampliar a ofertas dos serviços aos nossos associados. 

ACTIVIDADES COMEMORATIVAS 

FESTA DE ANIVERSARIO 

Atividade realizada no Oltimo dia de cada mês, festejo em prol da comemoracao do 

atliversârio de todos os utentes e elementos da equipa técnica. 

DIA DOS REIS 

Cornernoraçao do dia dos Reis corn almoco convivio. 

FESTA DE CARNAVAL 

Atividade realizada no dia 1 de Marco no nosso espaco de reabilitacao corn lanche e 

Desfile de Mascaras corn premlo pra as três meihores. 
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Data: 02 /03 / 2020 

FESTA DA PASCOA 

Atividade realizada no da 18 de Abril através da organizacao de Lim alrnoco convivio Clue 

decorreu no nosso espaco contou corn a presenca de sôcios, familiares e amigos. 

FESTA DE SÃO JOAO 

Atividade desenvolvida no dia 19 de Junho nas InstalaçOes da ANEM devidas as 

questOes clirnatéricas, contou corn a presença de associados, familiares e amigos. 

MAG USTO 

Atividade realizada no dia 11 Novembro nas instalaçOes da Associaçao Donas de Cis 

de Gondomar, corn muitas castanhas e animacao. 

FESTA DE NATAL 

Foi realizado urn almoco convivio no dia 19 de Dezembro, corn troca de prendas do amigo 

oculto e muita anirnaçao corn atuacao de LooneyTuna. 

A Direcao: 

Presidente 	 1 il 	L 

Vice-Presidente  

Secretârio (a) 

Tesoureiro (a) 

	 d 

Vogal 
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